Overzicht exposanten en machines BVOR-Demodagen 2019
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
beursruimte.
Deelnemers staan op alfabetische volgorde bedrijfsnaam/organisatie
Van Bemmel Recycling/Van Laecke Group
Demonstreert
JENZ chipper (truck)
JENZ shredder
Terra Select trommelzeef
Backhus compostomzetter
Teuton shredder
Forus shredder
Terra S60 sterrenzeef
www.vanlaeckegroup.com - info@vanlaeckegroup.com - tel. (030) 686 81 00

BIA BV
Demonstreert
Metso 4000-10, langzaam draaiende shredder
Komatsu HB215LC-3, hybride rupsgraafmachine
www.biagroup.com - info.nld@biagroup.com - tel. 088-303 22 00

Bruins & Kwast BV
Gastbedrijf
Bruins & Kwast Biomass Management houdt zich bezig met het innemen en verwerken van
groenafval, afvalhout en RKGV-zand. Hieruit worden hoogwaardige compostproducten, grondstoffen
voor de spaanplaatindustrie, biobrandstoffen en toepasbare grond geproduceerd.
www.bruinsenkwast.nl - info@bruinsenkwast.nl - tel. (0547) 28 66 00

BVOR-Branche Vereniging Organische Reststoffen
Organisator van de BVOR-Demodagen
De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en biobased producten. De BVOR is
voor haar leden belangenbehartiger, kenniscentrum en netwerkplatform.
www.bvor.nl - info@bvor.nl - tel. (0317) 42 67 55
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BULK .ID (Lybover Recycling)
Demonstreert
Tyron 2000 XL 2.0 op rupsen
www.bulkid.be - info@bulkid.be - tel. +32 (0) 56-71 53 85

CRACO GmbH
CRACO is fabrikant van slijtvaste onderdelen. In hun eigen fabriek (22.000 m2, 170 medewerkers)
produceren zij onder andere slijtdelen voor shredders, zeefdekken, zeeftrommels, rotoren,
behuizingen en reparatiedelen.
www.craco.nl - info@craco.nl - tel. (0172) 42 30 50

GICOM Composting Systems
Al 35 jaar specialist op het gebied van computergestuurde afvalverwerkingssystemen.
Van beluchte vloeren tot gesloten tunnelsystemen, allen voorzien met onze eigen ontwikkelde
klimaatsystemen om een optimaal controleerbaar proces te garanderen . Het GICOM Concept wordt
gebruikt voor verschillende (organische) afvalstromen, waaronder groenafval.
www.gicom.nl - sales@gicom.nl - tel +31 (0)321-33 26 82

GM Recycling
Demonstreert
Terex Ecotec TBG 630, high speed shredder
Terex Ecotec TDS 820, slow speed shredder
Terex Ecotec TWT 500, compostkeerder
Terex Ecotec TTS 620T, trommelzeef
www.gmrecycling.be - info@gmrecycling.be - tel. +32 9 378 39 47

Hencon Forestry BV
Demonstreert
Axsel AX6545, chipper
Axsel AX9045, chipper
Pezzolato Allroad, chipper
www.henconforestry.com - info@henconforestry.com - tel. (0315) 69 54 70

Herwijnen Machinery B.V.
Demonstreert:
Pronar MRW 1.300 single- shaft shredder
Pronar MPB 20.55 trommelzeef met windshifter
www.herwijnenmachinery.nl - info@herwijnenmachinery.nl - (0418) 63 96 22
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Pon Equipment BV
Demonstreert:
Multistar L3 sterrenzeef
Crambo 6200 Direct Drive, shredder
Nemus 2700, trommelzeef
McCloskey R155, schudzeef
AXTOR 4510, sneldraaiende shredder
Nieuw: Terminator - V rotor (Ovb)
CAT MH MH3024 overslagkraan
CAT 938 shovel/wiellader
www.pon-cat.com/komptech - komptech@poncat.com - tel. 088-737 75 00

Royal Dutch Kusters Engineering
Koninklijke Kusters Engineering, opgericht in 1911, is een familiebedrijf en ontwikkelt en bouwt
onder andere de Roshifter. Een techniek die bestaat uit een slimme combinatie van twee reeds
bestaande en bewezen technieken: trommelzeven en meerdere windshifters. Ideaal om steen/glas
en grovere fracties van elkaar te scheiden in een enkele stap.
www.royaldutchkusters.com – jeroen.kusters@royaldutchkusters.com – tel. 06-22 55 76 86

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
Rijkswaterstaat (LMA) is de landelijke meldinstantie voor het ontvangen, verwerken en distribueren
van afvalstoffenmeldingen.
www.lma.nl - helpdesk@lma.nl - tel. 088 797 71 02

MENART
Demonstreert
MENART windrow turner SP, 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
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Neuenhauser Maschinebau GmbH
Demonstreert
NH 6020 H - mobiele trommelzeefmachine
TARGO 3000 - mobiele 1-wals langzaam draaiende verkleiningsmachine
www.neuenhauser-ut.de - info@neuenhauser-ut.de - tel. +49 59 41 60 42
Precia-Molen Nederland BV
Precia-Molen biedt een totaal weegconcept voor de recyclingbranche. Industriële weegapparatuur
Precia-Molen weegt alles!
www.preciamolen.nl - sales@preciamolen.nl - tel. 088 737 75 00

C. van der Pols & zn BV
Demonstreert
Doppstadt Inventhor Type 9 - langzaam draaiende verkleiningsmachine
Doppstadt SM 620 - trommelzeef
Doppstadt AK 560 – snel draaiende verkleiningsmachine
Doppstadt Inventhor Type 9 - langzaam draaiende verkleiningsmachine
www.pols.nl - info@pols - tel. (0181) 45 88 45

QS
Onafhankelijke testen, inspectie en certificatie op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen,
bodembescherming, groene grondstoffen en duurzame energie.
www.qsbv.com - info@qsbv.com - tel. 088 166 20 00

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 Vianen BV
Demonstreert
Fuchs MHL310OF of MHL32OF, overslagkraan
Lindner U95DK, shredder
Backers 3MAL, sterrenzeef
www.vanderspek.nl – info@vanderspek.nl – tel. (0347) 36 26 66

Stoevelaar Recycling BV
Demonstreert:
Morbark Wood Hog 3400XT, houtshredder
www.stoevelaar-machinery.nl – info@stoevelaar-machinery.nl – tel. (0529) 40 81 70
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