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Introducerar
KIVERCO
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“Vi tror på en värld där
återvinningsanläggningar återvinner
mycket mer, mycket mer exakt och
under mycket längre tid.
Vi tror på återvinningsanläggningar
som har mer drifttid, högre hållbar
renhet och längre livslängd.”
Aidan McKiver
Grundare & Direktör

KIVERCO.COM
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Välkommen
TILL KIVERCO
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BUILT WITH
BACKBONE
Världens tuffaste
återvinningsanläggning
sedan 1993.

Alla på Kiverco vet vad Kiverco var menat att göra. Vi skapar
världens tuffaste återvinningsanläggning. Varför?
För det betyder mer drifttid, högre hållbar renhet och längre
livslängd - för dig.
Men hur vet vi hur bra vi lyckas? Och vad betyder “tuffhet”
för Kiverco?
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Tuffhet handlar lika mycket om hur vi tänker på Kiverco som
om vad vi gör. Ja, vi överspecificerar i konstruktionsstadiet
när det gäller struktur, material och tillverkningsprocess.
Men hur vi “tänker” på tuffhet är särskilt viktigt. Till skillnad
från våra konkurrenter följer vi på Kiverco inte bara vad
som kan anses vara acceptabla standarder för industrins
prestanda.
Vi sätter standarden.

Mer produktionstid
Högre hållbar renhet
Längre livslängd
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Världens tuffaste

Hur vet vi det?
Överträffar
vår bransch

Kivercos tuffhet är tydligt definierad. Det är en metod
vi använder för att specificera, konstruera och tillverka
återvinningsanläggningar som fokuserar på att leverera tre
viktiga mätbara fördelar till våra kunder.
1.
2.
3.

Mer drifttid
Högre hållbar renhet
Längre livslängd

Hur mäter vi det?
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Världens tuffaste
Hur vet vi det?
Överträffar
vår bransch

Våra medarbetare i Kivercos team arbetar hela tiden vårt
bästa avseende var och en av de tre fördelarna:
1.Vi identifierar vilka prestandanivåer som vår bransch
anser vara “utmärkta” för var och en av Kivercos tre viktiga
kundfördelar (mer drifttid, högre hållbar renhet, längre
livslängd).
2.Vi fastställer våra egna prestationsmål, som ligger över
branschens normer.
3.Vi strävar efter att överträffa våra egna ökade mål - varje
gång.
Så enkelt är det.
Aktuella och pågående minirapporter som beskriver allt
detta finns i biblioteksdelen på Kivercos webbplats på
följande adress
www.kiverco.com.
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Vad vi gör
Ta reda på mer på
www.kiverco.com

Kiverco tillhandahåller skräddarsydda
återvinningsanläggningar och en rad modulär
återvinningsutrustning för att bearbeta, separera och
återvinna avfallsprodukter med upp till 100tph (ton per
timme).
Avfallsströmmarna som vi arbetar med är bl.a
Konstruktion och rivning (C&D)
Kommersiell och industriell (C&I)
Dry Mixed Recyclables (DMR)
Kommunalt fast avfall (MSW)
Kompost
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Vad vi gör

Statisk.
Skräddarsydda.
Nyckelfärdiga lösningar.
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Vad vi gör
The
World’s
Toughest
Ta reda
på mer
på
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modul
2021 introducerade vi våra modulära
återvinningsanläggningar
som återvinner upp till 14 produkter.
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Mobil
Våra väletablerade mobila enheter kan användas individuellt
eller kombineras för att bilda en återvinningsanläggning.
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Vad vi gör

On an ongoing basis, dedicated members of Kiverco’s
team do the following, with regards to each of the three
deliverables, as best as we can:
1. We identify what performance levels our industry
considers to be ‘excellent’ in each of Kiverco’s three key
customer benefits (More Uptime, Higher Sustained Purity,
Longer Useful Life).
2. We set our own target performance levels – above the
industry norms.
3. We aim to beat our own increased targets – every time.
That’s it.
Current and ongoing mini reports exploring all the above
appear in the library section of the Kiverco website at
www.kiverco.com.
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Våra kunder
Avfallshanteringsföretag
Regering och lokala myndigheter
Uthyrningsföretag

Avfallshanteringsbolag
Avfallshanteringsbolag som väljer Kiverco har fördel av
den förutsägbara lönsamhet som endast världens tuffaste
återvinningsanläggning kan leverera. Eftersom Kiverco
återvinningsanläggningar ger mer drifttid, högre hållbar
renhet och längre livslängd.

Endast betydande, seriösa aktörer.
De avfallshanteringsbolag som väljer Kiverco är betydande
och seriösa aktörer. De är aktörer som köper en gång och då
gör rätt köp och som förstår skillnaden mellan en inledande
investering och livstidsvärdet. Det är därför Kiverco verkligen
är den enda lösningen på de problem som världens bästa
avfallshanteringsbolag har.
Vi lovar bara sådant som vi kan leverera. Och vi levererar
alltid det vi lovat.
Att vissa tillverkare av återvinningsanläggningar inte
specificerar tillräckligt och lovar för mycket är ett problem i
vår värld.
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Så Kiverco gör tvärtom. Kiverco är trygga med att stödja de
uppdragskritiska löften du ger dina kunder. Eftersom vi bara
lovar sådant som vi kan leverera. Och vi levererar alltid det vi
lovat.

“Lönsamhet är bra.
Förutsägbar lönsamhet är
bättre.”

IFAT 2022
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Våra kunder

Myndigheter
“Myndigheterna investerar
inte bara skattebetalarnas
pengar hos Kiverco.
De investerar även i sitt rykte.
Vi skyddar både och.”

Kivercos återvinningsanläggning är en självklar del i
hundratals företag runt om i världen. Återvinner mycket mer,
mycket mer exakt och under mycket längre tid.
Men vad är det med Kivercos återvinningsanläggning som är
avgörande för myndigheternas krav?
Påverkar ekonomier. Hur stödjer vi hur städer och till och
med nationer främjar återvinning på en grundläggande nivå?
Det går också bra. Det har inte varit något problem för
Kiverco på nästan fyrtio år.

Säkerhet. Den viktigaste aspekten.
Vi tar inte lättvindigt på det ansvar som myndigheter lägger
på Kiverco.
Vi förstår att när myndigheter väljer Kiverco så uppfyller
vi de exakta och omedelbara behoven, inte bara hos
myndigheterna, utan även hos de företag, hushåll och
invånare som är beroende av dem. Myndigheterna
investerar inte bara skattebetalarnas pengar i Kiverco.
De investerar även i sitt rykte. Vi skyddar både och.
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Våra kunder
Avfallshanteringsföretag
Regering och lokala myndigheter
Uthyrningsföretag

Uthyrningsföretag
Kivercos tuffaste återvinningsanläggning i världen
är juvelen i kronan i de portföljer som tillhör några av
världens bästa och mest kräsna uthyrningsföretag för
återvinningsanläggningar. Det är knappast förvånande,
eftersom uthyrningssegmentet är oerhört tufft.

Kiverco är det säkra varumärkesvalet när en
återvinningsanläggning så ofta går från en kund till en
annan. Vi är det säkra valet när återvinningsanläggningar
flyttas så ofta, när de fysiska kraven är så omfattande och
oförutsägbara och när de olika användningsställena kan
ligga flera mil från varandra.
Kiverco är det säkra varumärket för uthyrningsföretag.
Varumärket som är världskänt för sin tuffhet. Särskilt när en
återvinningsanläggning för uthyrning förväntas leverera i
årtionden.
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“Det säkra varumärkesvalet
för uthyrningssektorns breda
och oförutsägbara krav.”

3991 ecnis
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Partners

Kiverco är ledande globalt i sin kategori. Vi känner inte till
någon återvinningsanläggning som har längre drifttid, högre
hållbar renhet och längre livslängd än Kivercos anläggning.
Detta beror åtminstone delvis på att vi samarbetar med
andra konsekvent högpresterande, kategoriledande och
globalt betydelsefulla varumärken.
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Kiverco

Kiverco. Då och Nnu
Från tidigt 1980-tal
till idag

1991. Det första företaget
Aidan hade entreprenörsanda och startade sitt första
företag som tillverkade och monterade jordbruksmaskiner i
ett skjul på familjens lilla gård. Verksamheten växte stadigt.
1993. Kiverco grundades
Kiverco. Då och Nnu
Som ung pojke och uppväxt i en stor familj använde
Kivercos grundare Aidan McKiver de färdigheter han lärt sig
genom att arbeta med sin far som var fiskare, jordbrukare
och mekaniker, för att ta fram jordbruksmaskiner som
bidrog till att modernisera och förbättra effektiviteten på
familjens gård.
1984. Ett steg mot ingenjörskonsten
Aidan var 16 år och slutade skolan och använde sina
färdigheter i sitt första jobb för att tillverka statisk
krossutrustning, siktutrustning, betongblandningsanläggning
med mera. Redan då fokuserade Aidan på kvalitet - att hela
tiden förbättra både process och produkt.
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Aidan och Anne McKiver flyttar tillsammans med sin fru
Anne till nya lokaler för att hjälpa företaget att växa. De döper
om företaget till Kiverco. Den nya platsen blev den första
grunden till Kivercos nuvarande huvudkontor i Brocagh.
1996. Specialisering
Ryktet sprids att företagets produkter har en robust design
och tillverkas på ett sätt som är hållbart och rätt från början
och Kiverco får många erbjudanden om nya möjligheter. Det
ledde till en snabb tillväxt, särskilt när det gäller storskalig
utrustning för avfallssortering. Snart blir det Kivercos
fokusområde.
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Kiverco

2003. In i Europa
Kivercos rykte om tåliga produkter sprider sig internationellt
och Kivercos första europeiska anläggningar byggs i Portugal
och Spanien. Verksamheten fortsätter att växa i hela Europa
med anläggningar i Frankrike, Belgien, Tyskland, Schweiz med
flera länder.
2004. Global expansion
Kiverco expanderar in på den nordamerikanska marknaden
med sin första anläggning i delstaten Ohio.
2006. Globala nätverk
När Kivercos återvinningsanläggning nu överträffar
marknaden på ett så övertygande sätt, säkrade Kiverco
Lincom som distributör i Australien och Nya Zeeland, vilket
ledde till export till Australien, Nya Zeeland och andra länder
2008. Den brittiska tillverkningen dubbleras
Kiverco fördubblar sin tillverkningskapacitet för att främja
tillväxten och utökar forskning och utveckling för att stärka
anläggningens prestanda och livslängd.

2014. Mellanöstern
Kiverco etablerar sig i Mellanöstern med den första
Kiverco-avfallsanläggningen installerad i Fujairah, Förenade
Arabemiraten. Fler avfallshanteringsanläggningar följer i
Saudiarabien och Dubai.
2022. Den brittiska tillverkningen dubbleras (igen)
Kivercos tillverkningsanläggning utökas från cirka 1700
kvadratmeter till 3400 kvadratmeter. Kiverco-teamet
passerar 100 medarbetare för första gången. Kiverco
fortsätter att växa och är nu ett kategoriledande varumärke
med ett globalt rykte om att vara robust som överträffar alla
andra inom de tre nyckelområdena högre hållbar renhet, mer
drifttid och längre livslängd. Insikten om att världens tuffaste
återvinningsanläggning också är världens mest hållbara
återvinningsanläggning ökar intresset och beställningarna
över hela världen.
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Kiverco är globalt
Hundratals installationer i
Storbritannien och världen

Kivercos återvinningsanläggning är så stark att den kan
omvandla världens avfall första gången, varje gång. Oavsett
hur långt bort från huvudkontoret i Nordirland det är.
Oavsett hur utmanande terrängen och uppgifterna är.
Det enda säkra varumärkesvalet när en
återvinningsanläggnings användningsområde kan vara
hundratals mil hemifrån är Kiverco det varumärke som är
världsberömt för sin robusthet.
.
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Kiverco är hållbart

På Kiverco vill vi inte delta i dagens samtal om hållbarhet. För
här på Kiverco har vi redan pratat om hållbarhet i ungefär 40
år. Världens tuffaste återvinningsanlägginng är också den
mest hållbara.
Med Kiverco tror vi att det blir färre reparationer och
garantianspråk än hos någon annan.
Det innebär färre miljöpåverkande reparationscykler,
förbrukningsvaror och bilresor.
Den mest hållbara återvinningsanläggningen är verkligen en
fungerande återvinningsanläggning.

– is functioning recycling plant.
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Kundvård i
världsklass
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Att investera i Kivercos återvinningsanläggning är starten
på längre drifttid, högre hållbar renhet och att äga en
anläggning som verkligen har en längre livslängd. Och
det är också början på en kundvård i världsklass efter
investeringen.
Vi tar hand om dig från att vi träffas för första gången. Vi vill
verkligen betona hur vår förstklassiga kundservice fortsätter
även efter att du har investerat i Kiverco. Det beror på att vi
som varumärke alltid fokuserar på tre saker:
1.Att stärka din verksamhet. Vi ser till att göra skillnad för dig.
2.Kivercos egna mätbara leveranslöften. Våra löften är lika
viktiga för oss som för dig. Därför prövar vi ständigt om det vi
säger är korrekt och trovärdigt.
3.Påverka helheten. Vi försöker så gott vi kan bedöma
hur vårt engagemang för att skapa världens tuffaste
återvinningsanläggning påverkar mer omfattande globala
hållbarhetsåtgärder.
Du förstår, Kivercos förstklassiga kundvård i världsklass är
inte bara till för dig. Den är till för alla.
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Tuffa märken
vi älskar
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Kramar med ramar
2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

Varje år röstar hela Kiverco-teamet på sina favoriter,
eftersom vi älskar och respekterar “tuffa varumärken”.
Vi kallar det Kivercos ”Kramar med ramar”-projekt.
De varumärken som klarar sig bäst är de som kan göra det
rätt första gången. Varumärken som inte snålar eller tar
genvägar.

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

02 Toyota
Vehicles

De äkta varumärkena. Och de märken som är mest och högst
representerade i Kivercos Kramar med ramar-projekt åtar
sig att göra produkter som presterar bättre och håller längre,
inte av marknadsföringsskäl - utan för att de har det i blodet.
Det är det enda sättet de känner till.
Se årets, och alla andra års, vinnare på www.kiverco.com.

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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Nyhetsbrev med
tuffa ord
Anmäl dig på
www.kiverco.com

Kivercos e-nyhetsbrev “Tuffa ord” är en hyllning till
branschspecifik, inspirerande, gör det rätt första
gången-design och tillverkning. Varje månad i din inkorg.
Anmäl dig på www.kiverco.com.
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Kiverco
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