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Overzicht deelnemers en machines  

BVOR-Demodagen 2017 

 

Tijdens de BVOR-Demodagen demonstreren verschillende exposanten hun machines. Daarnaast is 
het mogelijk kennis te maken met diverse andere organisaties die een stand hebben in de tent op het 
terrein van ARN BV in Weurt.  

Deelnemers staan op alfabetische volgorde bedrijfsnaam/organisatie 

 

ARN B.V. 
Gastbedrijf van BVOR-Demodagen 2017 
Afvalenergiecentrale ARN B.V. houdt zich bezig met het verbranden, vergisten, composteren en 
storten van diverse reststromen. Daarnaast is ARN gespecialiseerd in het produceren en leveren van 
stroom, warmte, groengas en CO2.  
www.arnbv.nl - info@arnbv.nl - (024) 371 71 71 
 
Hans de Baat Olieprodukten BV 
Brandstof en Adblue distributie binnen 24 uur in Nederland en België op iedere willekeurige locatie. 
Met alle bijbehorende opslag equipment. 
info@hansdebaat.nl - www.hansdebaat.nl - (0183) 62 93 92 
 
Van Bemmel machine-import BV 
Demonstreert: 
Terra Select W80 windzifter 
Terra Select S60 sterrenzeef 
Terra Select T60 trommelzeef 
BACKHUS A55 compostdraaier 
JENZ BA725 shredder/groenafval verkleiner  
JENZ HEM 583R Cobra chippertruck 
TEREX Finlay 883 + Spaleck vlakdekzeef 
Eggersman – Teuton Z55 langzaamdraaiende shredder 
www.vanlaeckegroup.com - info@vanlaeckegroup.com - tel. (030) 686 81 00 

 
BVOR-Branche Vereniging Organische Reststoffen 
Organisator van de BVOR-Demodagen  
De BVOR behartigt de belangen van vergunde biomassawerven die organische reststromen 
duurzaam opwerken tot hoogwaardige producten. 
www.bvor.nl - info@bvor.nl - tel. (0317) 42 67 55 
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Comgoed 
Comgoed Compost en Biomassa BV is een handelsonderneming die bij vijftig verschillende locaties 
wekelijks compost en allerlei soorten biomassa inkoopt, transporteert en verkoopt. Jaarlijks leveren 
zij aan circa 5000 klanten in Nederland, België en Duitsland. Tevens verhandelen zij ook andere 
vergistbare stromen en allerlei mogelijk grond- en reststromen. 
www.comgoed.nl - info@comgoed.nl - tel. (0187) 65 00 04 
 
GM Recycling 
Demonstreert: 
Willibald EP5500 Shark II shredder 
Zemmler MS4200 trommelzeef 
www.gmrecycling.be - info@gmrecycling.be - tel. +32 (0) 9 378 39 47 
 
Herwijnen Machinery B.V. 
Demonstreert: 
Pronar MPB 20.55 trommelzeef 
Pronar MRW 2.85 langzaamdraaiende shredder 
www.pronar-recycling.nl - info@herwijnenmachinery.nl - (0418) 63 96 22 
 
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 
Rijkswaterstaat (LMA) is de landelijke meldinstantie voor het ontvangen, verwerken en distribueren 
van afvalstoffenmeldingen. 
www.lma.nl - helpdesk@lma.nl -  (088) 797 71 02 
 
MENART 
Demonstreert: 
MENART SP 5400, door tractor aangedreven omzetmachine 
www.menart.eu -  info@menart.eu - tel. +32 (0)65 61 07 60 
 
M-Tech Nederland BV 
M-Tech Nederland BV is als milieu-adviesbureau actief op het gebied van vergunningaanvragen, 
milieuadvisering, managementsystemen en milieuonderzoeken zoals geluid, geur, luchtkwaliteit, 
depositieberekeningen en externe veiligheid. 
www.m-tech-nederland.nl - info@m-tech-nederland.nl - tel. (0475) 42 01 91 

Nihot Recycling Technology BV 
Demonstreert:  
SDS 800-i semi-mobiele windshifter 
www.nihot.nl - sales@nihot.nl - tel. (020) 582 20 30 

No-Odour 
No-Odour is specialist op het gebied van geurbestrijding. Zij kunnen u helpen met het verminderen 
van geuroverlast binnen én buiten. Demonstratie MobiSpray vernevelaar en Outdoor droge diffusie. 
www.no-odour.com - info@no-odour.com - tel. (024) 645 37 85 
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Ophof Recycling B.V. 
Demonstreert: 
Eschlböck Biber 78 – houtversnipperaar 
Arjes VZ 850 – shredder 
Neuenhauser Targo 3000 – shredder 
Neuenhauser 3-fractie sterrenzeef 
www.ophofrecycling.nl - gj@ophofrecycling.nl - tel. 06 – 21 13 05 87 
 
PieterBas Automatisering 
PieterBas Automatisering (1988!) is gespecialiseerd in de Nederlandse afval- en reinigingsbranche. Zij 
leveren standaard logistieke en administratieve software voor de automatisering van inzamelaars, 
transporteurs, recyclers en verwerkers van afvalstoffen. 
www.pieterbas.nl - info@pieterbas.nl - tel. (024) 358 58 20  
 
C. van der Pols & Zn BV 
Demonstreert: 
Doppstadt DW 3060 K Biopower rupsmobiele langzaamdraaiende verkleiner met geïntegreerde 
nazeefinstallatie 
Doppstadt DW 3060 SA Biopower rupsmobiele langzaamdraaiend verkleiner 
Doppstadt AK 635 K rupsmobiele sneldraaiende verkleiner 
Doppstadt SM 620 Plus trommelzeefmachine 
Doppstadt DH812Q houtversnipperaar 
Doppstadt AK 560 Eco Power, sneldraaiende verkleiner 
www.pols.nl - info@pols.nl - (0181) 45 88 45 
 
Pon Equipment BV 
Demonstreert: 
Crambo 6200 shredder  
Multistar L3 sterrenzeef 
Nemus 2700 trommelzeef op rupsonderstel 
Axtor 6010 sneldraaiende houtshredder 
Multistar ONE - PRIMEUR - sterrenzeef 
MH 3022 of 3024 Overslagkraan CAT 
966 Cat-shovel 
Cat MH3022 (of MH3024) overslagkraan 
Stationaire Komptechsterrenzeef 25-120/25-90 
www.pon-cat.com/komptech - komptech@poncat.com - tel. 088-737 75 00 
 
PRECIA-MOLEN NEDERLAND BV 
Precia-Molen biedt een totaal weegconcept voor de recyclingbranche. Industriële weegapparatuur 
van 0,1 g tot 400 t. 
www.preciamolen.nl - sales@preciamolen.nl - tel. (076) 524 24 26 
 
Quality Services 
Onafhankelijke testen, inspectie en certificatie op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen, 
bodembescherming, groene grondstoffen en duurzame energie. 
www.qsbv.com - info@qsbv.com - tel. (0318) 43 14 00  
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Ondersteunt ondernemend Nederland met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving bij 
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl is onderdeel van het 
ministerie van Economische Zaken, maar voert ook opdrachten uit namens andere ministeries. 
www.rvo.nl - tel. (088) 042 42 42 
 
Van der Spek B.V. 
Demonstreert 
Backers – 3mtb rups/wielmobiel - sterrenzeef 
Fuchs MHL250E met sorteergrijper – overslagkraan 
Terex Ecotec TDS V20 rupsmobiel – mid speed shredder 
Terex Ecotec TTS620 rupsmobiel – trommel 
Telestack TC421 rupsmobiel – transportband 
www.vanderspek.nl - info@vanderspek.nl - tel. (0347) 36 26 66 
 
VKS Nederland BV 
VKS Nederland BV is leverancier van overdruksystemen en overdrukfilterpakketten. 
www.vksnederland.nl - info@vksnederland.nl - tel. 06-53 35 22 25 
 
Wellinkcaesar Timber Technology B.V. 
Demonstreert: 
Dutch Dragon EC10075 (hoogkipper) eigen motor 760 PK woodchipper 
Dutch Dragon EC9045 (hoogkipper) aftakas aangedreven woodchipper 
Dutch Dragon EC9045 aftakas aangedreven woodchipper 
www.wellinkcaesar.nl - info@wellinkcaesar.nl - tel. (0315) 69 54 70 
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