Lybover group bouwt haar
partnerships verder uit:
Motogroup - SIMEM:

•

Recyclage en bodemsanering

Het bedrijf Motogroup behoort tot

Standaardoplossingen in de

•

Beton recyclage

de Lybover group en werkt bij de

Betonindustrie

Dankzij

samenwerking

realisatie van turn-key projecten nauw

Sinds 11 oktober 2016 heeft Motogroup

kan Motogroup standaardoplossingen

samen met de zusterbedrijven van zijn

een

aanbieden voor

familiale groep.

exclusieve

samenwerking

de

nieuwe

afgesloten met SIMEM (www.simem.

•

de opslag

com) voor de Benelux en Frankrijk.

•

het transport van aggregaten

SIMEM is reeds 50 jaar gespecialiseerd

•

de

productie

in het ontwerpen en produceren van

product

machines

een

voor

de

betonindustrie.

SIMEM heeft een groot gamma aan

door

van

afgewerkt

middel

van

planetaire-, dubbelas- of

doorstroommenger.

producten die gespecialiseerd zijn voor

Daarnaast blijft Motogroup de custom-

de productie van beton:

made

oplossingen

ontwerpen

en

•

Ready mix

produceren waarvoor ze al vele jaren

•

Precast

gekend is.

•

Dam projecten en massive pours

De

•

Weg en basements

verzorgen ook de plaatsing, service

Contacteer:

•

Turnkey- oplossingen

en levering van SIMEM spareparts

Davy Saint-Germain

•

Mobiele oplossingen

(mengers, aandrijvingen, lagers, enz.)

T.:+32 50 45 08 60

montageteams

van

Motogroup
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BULK .ID - Kiverco:

Kiverco heeft hiervoor robuuste en

oplossingen aan voor het scheiden van

Turn-key installaties in de

solide installaties ontworpen om de

diverse materiaalstromen - gaande

Recyclage-industrie

materialen hout, metaal, steen, papier,

van breken, zeven, ontijzeren tot

Dit najaar heeft BULK .ID een exclusief

plastic en waardevolle kunststoffen

het herwinnen van kunststoffen en

contract voor de Benelux afgesloten

van elkaar te scheiden met een zo

zeldzame metalen. Vanuit haar vestiging

met Kiverco uit Dungannon, Noord

laag

kost.

in Waregem worden de projecten

Ierland (www.kiverco.com).

De installaties kunnen dag en nacht

ontwikkeld en gerealiseerd. BULK .ID

Kiverco is reeds 30 jaar gespecialiseerd

draaien in alle (weers)omstandigheden.

beschikt binnen de bedrijvengroep

in het adviseren, ontwerpen, engineeren

In totaal heeft Kiverco reeds meer dan

over een eigen afdeling engineering,

en bouwen van robuuste recyclagelijnen

150 plants ontworpen en gebouwd

montage en dienst na-verkoop.

van bouw- en sloopafval, industrie-

voor hun klanten. Kiverco’s bouw-

Randapparatuur

afval en compostafval.

en sloopafvallijnen bestaan uit een

zusterbedrijven

Kiverco heeft dezelfde doelstelling als

combinatie van de meest recente

worden.

BULK .ID namelijk mee zoeken naar

mechanische-,

een oplossing voor de klant om uit

luchtscheidingstechnieken.

mogelijke

operationele

magnetische-

kan
mee

via

de

aangeboden

en

afval maximaal rendement te halen
met de meest innovatieve oplossingen.

Meerwaarde BULK .ID - Kiverco
Waar BULK .ID zich vroeger enkel op

Bouw-en sloopafval

de zware recyclage-industrie, zoals de

Bouw- en sloopafval bestaat uit afval

shredder industrie richtte, kan ze met

gegenereerd tijdens de bouw, renovatie

Kiverco nu ook oplossingen aanbieden

en sloop van gebouwen, wegen en

voor deze specifieke recyclagetakken.

bruggen. Dit betekent dat een bouw- en

Daarnaast beschikt BULK .ID, dankzij

sloopafvalstroom een hoog percentage

Kiverco,

aan bakstenen, beton en hout bevat.

gamma. BULK .ID biedt totaal

nu ook over een mobiel

Contacteer
Bart Vanpoucke
T.:+32 56 71 53 85
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