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Wszystkie treści w biuletynach BRS są własnością BRS, chyba że podano inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne części w biuletynach nie mogą
być powielane, przesyłane lub kopiowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody BRS.

Przedstawiamy aktualności dotyczące naszej sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Taki newsletter będzie wydawany 
dwa razy w roku aby przekazywać najnowsze informacje związane ze sprawami dotyczącymi firmy Bollegraaf 
Recycling Solutions. To wydanie będzie poświęcone podsumowaniu roku 2016 i naszym oczekiwaniom na  
nadchodzący rok.

Aktualności  
Bollegraaf 

Sprzedaż 

Rok 2016 okazał się bardzo udanym 
czasem dla firmy Bollegraaf. Udało nam 
się zdobyć fantastyczne zamówienia 
obejmujące realizację kompletnych 
instalacji sortujących pod klucz, jak 
również pojedyńczych maszyn. 

Zyklus Group (CL Storage) z Santiago 
w Chile wybrało firmę Bollegraaf do 
realizacji prac inżynieryjnych w ramach 
budowy instalacji do zbiórki selektywnej 
przetwarzającej 25t/h.

Od firmy Mag Group z Rosji  
otrzymaliśmy zamówienia na dużą  
instalację  przetwarzającą 60 ton na 
godzinę zmieszanego odpadu  
komunalnego.

Jedną z realizacji, z której jesteśmy 
bardzo dumni, podobnie jak klient, jest 
instalacja do zbiórki selektywnej Ecotri 
w Fouesnant, Francja. Ecotri 
przetwarza 20 ton na godzinę odpadów 
i jest wyposażona w nasze przesiewacze 
AWS Lubo z zabezpieczeniem przed 
owijaniem oraz w kilka innych maszyn 
Bollegraaf. Więcej informacji na temat 
tej instalacji można znaleźć na drugiej 
stronie tego newslettera.

Innym doskonałym przykładem jest linia  
sortowania odpadów przemysłowych 
o wydajności 15 ton/h na potrzeby 
Great Northern Recycling w Long Island 
w stanie Nowy Jork, który doskonale 
współpracuje z ostatnio zamontowaną 
belownicą HBC-120S. 

Wrażenie robi również duży system 
sortujący dla FCC Environmental do 

zbiórki selektywnej w Dallas w stanie 
Teksas. Ten kompleksowy system 
wykonany pod klucz działa z  
wydajnością 30 ton/h i oprócz belown-
icy HBC120S zastosowano tam inne 
rozwiązania Bollegraaf.

Oprócz tego zwiększyliśmy swój udział 
na rynku dzięki licznym zamówieniom 
na wysokowydajnościowe belownice z 
firm Medien Partner Recykling (Polska), 
Shanks Kras Recycling, Peute Paper 
Recycling, Koenen Kaatsheuvel, CeDo 
Geleen, KWD recycling w Irlandii, 
Caraustar (Nashville, TN), Freidman 
(Phoenix, AZ), Waste Management 
(Oakland, CA), Penn Waste (York, PA) 
i wielu innych. Rozwinęliśmy nasz dział 
sprzedaży i serwisu w Wielkiej Brytanii, 
w Holandii, we Francji, Polsce oraz w 
Niemczech, a także założyliśmy cztery 
nowe oddziały krajowe w celu wsparcia 
wzrostu naszej organizacji. 

Nasz udział w dużych targach, takich 
jak IFAT München, RWM Birmingham, 
Poleco Poznań czy Pollutec Lyon, został 
doceniony przez wielu klientów.  
Pokazało to również nasze nowe, 
entuzjastyczne podejście do działania na 
rynku: Bollegraaf chce być partnerem 
dla klientów, którzy szukają najkorzyst-
niejszych rozwiązań w dziedzinie  
recyklingu. Jesteśmy zaangażowani w 

dalszy rozwój i wzmacnianie naszej 
organizacji.

Uważamy, że nasz dział obsługi  
posprzedażnej jest niezwykle ważny 
dla naszych klientów, gwarantując i 
zwiększając czas sprawności ich  
instalacji. Właśnie z tego względu  
mocno zainwestowaliśmy w rozwój 
naszych usług w terenie i dostępności 
części.

Obsługa posprzedażna 

Od stycznia 2016 roku Gordon Abra-
ham stanął na czele zespołu Bollegraaf 
jako nasz Dyrektor ds. Obsługi Po-
sprzedażnej. Ubiegły rok poświęcony 
był  dalszemu rozwojowi, ulepszaniu 
i tworzeniu struktury w dziale obsługi 
posprzedażnej. W tym celu wprowad-
ziliśmy trzy nowe osoby do kontaktu z 
Państwem:

• Rogier Cornelisse, , opiekun klienta w 
dziale obsługi posprzedażnej – Państwa 
bezpośrednia osoba do kontaktu w 
sprawach sprzedaży  
r.cornelisse@bollegraaf.com
• Haiko de Jong, kierownik 
wewnętrznej obsługi posprzedażnej – 
odpowiedzialny za wsparcie handlowe 
h.d.jong@bollegraaf.com
• Hendrik Hoving, koordynator usług 
posprzedażnych – odpowiedzialny za 
serwisantów terenowych 
h.hoving@bollegraaf.com

Nasz europejski zespół serwisowy  
wzmocniło pięciu inżynierów  
serwisowych, którzy będą w szczegól-
ności skupiać się na rynku  

RWM, Birmingham 2016

Marzec 2017
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brytyjskim, niemieckim i francuskim. 
Latem ubiegłego roku otworzyliśmy 
specjalny magazyn na potrzeby obsługi 
posprzedażnej. Mamy własne  
dedykowane zapasy, które są  
precyzyjnie dostosowane na  
bazie naszych historycznych działań 
posprzedażnych. Spodziewamy się 
zwiększenia pilnych dostaw na żądanie 
klientów. W samym pierwszym  
kwartale odnotowaliśmy 20 procentowy 
wzrost. W ostatnim czasie powołaliśmy 
do życia również zespół inżynierskiego 
wsparcia technicznego. Jeśli będą Państ-
wo mieć problemy techniczne, zajmą 
się nimi odpowiednio wykwalifikowani 
inżynierowie. Zwiększamy naszą „ 
niezawodność” i inicjujemy projekty 
obejmujące „ciągłe usprawnienia”. 

Bezpieczeństwo jest ważnym elemen-
tem naszej listy priorytetów. Nasze 
procedury bezpieczeństwa zostały  
zweryfikowane, co ma również 
przełożenie na szkolenia naszych in-
żynierów serwisowych, jak  
zachowywać jeszcze większą 
bezpieczeństwo w warunkach pracy. 
W nadchodzących tygodniach przy 
okazji wizyt u Państwa nasi inżynierowie 
przedstawią ten protokół, tak abyśmy 
wspólnie pracowali jeszcze bezpieczniej. 
Nasze „Ustalenia kontrolne i szkolenia” 
wdrażane są z wielkim powodzeniem. 
Nasz inżynier serwisowy może złożyć 
Państwu wizytę i na podstawie listy  
kontrolnej udzielić Państwu rekomen-
dacji w zakresie optymalizacji wydajnoś-
ci, zysków i procesów. 

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy 
kontaktować się z Rogierem 

Cornelissem drogą mailową: 
r.cornelisse@bollegraaf.com 

W centrum uwagi: 
Ecotri, Ateliers de Fouesnantais 

Na podstawie wcześniejszych doświad-
czeń z Bollegraaf Recycling Solutions fir-
ma Ateliers de Fouesnantais zleciła nam 
dalsze ulepszenia i modernizacje a na 
potrzeby odzysku surowców wtórnych. 
Dzięki ulepszeniu istniejącego systemu, 
również zbudowanego przez firmę Bol-
legraaf, instalacja Ecotri będzie w stanie 
wybierać elastyczne folie, co zwiększy 
ilość odzysku tworzyw sztucznych i 
odpadów. Wraz z naszymi partnerami, 
czyli firmą Tomra (zajmującą się sor-
towaniem optycznym) oraz firmą Lubo 
Systems B.V. (specjalistą w zakresie 
technologii przesiewania), mogliśmy do-
starczyć nowoczesne rozwiązanie, które 
jest w stanie przetwarzać aż do 20 ton 
odpadów na godzinę. 

Specyfikacje instalacji Ecotri, Fouesnant 
Wydajność: 20 ton/h 
Podawanie: strumień zbiórki selektywnej
Powierzchnia: 3256 m2 
Odzyskiwane surowce wtórne: papier, 
karton, PET, HDPE, PS, PP, PE, folie 
plastikowe. 
Technologie: przesiewacz balistyczny 
Lubo Elliptical, przesiewacz Lubo OCC, 
przesiewacz precyzyjny Lubo, 
PaperMagnet Lubo, przesiewacz Lubo 
ONP, podajnik bębnowy Bollegraaf, 
chwytak folii Bollegraaf 

Aby sprostać wymaganiom Ateliers 
de Fouesnantais, zastosowaliśmy 
najnowocześniejsze technologie. Na 
przykład w celu uzyskania 95-procen-
towej czystości, instalacja Ecotri jest 
wyposażona w przesiewacz balistyczny 
Lubo Elliptical. Lubo Elliptical  
gwarantuje wydajną separację 
materiałów 2D i 3D oraz drobnych 
elementów, ma długi okres eksploatacji 
i niski koszt ekspoatacji. Instalacja jest 
również wyposażona w chwytak folii 
Bollegraaf. 

Folie, jak np. siatki sklepowe i opakowa-
nia, utrudniają proces sortowania  
odzyskiwanych surowców wtórnych, 
przez co staje się on bardziej  
czasochłonny. Chwytak folii Bollegraaf 
stworzono po to, aby rozwiązać ten 
problem. Maszyna usuwa folię ze  
strumienia odpadów na początku  
procesu sortowania i gwarantuje  
pozbycie się ponad 70 procent folii o 
wymiarach większych niż A4. 

Inną kluczową cechą ulepszenia instalacji 
Ecotri jest wysoki poziom automatyzac-
ji. Stacje sortowania ręcznego zostały 
zamienione na stacje kontroli jakości. 
Nie tylko zmniejsza to koszty operacy-
jne, ale również zwiększa jakość czystoś-
ci uzysku. Ten aspekt był w szczegól-
ności ważny dla Ecotri pod względem 
ich zaangażowania w zmniejszanie ilości 
odpadów i kosztów ich utylizacji. 

Kalendarz targów 2017 
W tym roku będzie można nas spotkać 
na następujących targach: 
• Waste Tech, Moskwa (ROSJA)  

6-8 czerwca 
• RWM, Birmingham (WIELKA BRY-

TANIA)  
12-14 września 

• Poleco System, Poznań (POLSKA) 
17-19 października 

• Recycling 2017, Gorinchem 
(HOLANDIA)  
24-26 października 

Ecotri, Ateliers Fouesnantais, Fouesnant 
France

Rogier Cornelisse, Hendrik Hoving, Haiko 
de Jong, Gordon Abraham


