
BOLLEGRAAF LEVERT RECYCLINGOPLOSSINGEN VOOR 
DE HOOGST MOGELIJKE ROI.

De meesten van u kennen ons als marktleider in balenpers oplossingen. En dat is 
ook wat we zijn. Met meer dan 5.000 werkende balenpersen wereldwijd kunnen 
wij dit niet ontkennen. Maar dat is zeker niet het enige dat we doen. Bollegraaf 
is één van de meest deskundige leveranciers in Europa en is uitgegroeid tot 
een van de toonaangevende spelers in de circulaire economie. Dat is iets wat 
veel Europese referenties kunnen beamen. Bollegraaf is actief in de Verenigde 
Staten en in Canada via onze joint venture, Van Dyk Recycling Solutions (VDRS). 
Bollegraaf is toonaangevend als het gaat om de ontwikkeling van winstgevende 
sorteersystemen, geavanceerde mechanische recyclingoplossingen en -systemen 
voor veel verschillende afvalstromen, zoals single stream, plastic, papier, bouw- 
en sloopafval, gemeentelijk afval en energie-uit-afval oplossingen.

Bollegraaf Recycling Solutions 
is een mondiale ontwerper 
en producent van turnkey 
recyclingoplossingen en 
-machines. We staan bekend 
om ons innovatieve karakter, 
de betrouwbaarheid van 
onze oplossingen en de 
hoge kwaliteit van onze 
producten. Het bedrijf heeft 
een historie van meer dan 60 
jaar in de recyclingindustrie 
en die ervaring telt. 
Bollegraaf investeert veel 
in onderzoek en in de 
ontwikkeling van de meest 
moderne productiefabriek 
en -faciliteiten. We doen dit 
allemaal, zodat onze klanten 
winstgevend en duurzaam 
kunnen opereren. Bollegraaf 
Recycling Solutions heeft zijn 
hoofdkantoor in Nederland 
en is de handelsnaam 
van Bollegraaf Recycling 
Machinery BV en Lubo 
Systems BV. Bollegraaf heeft 
dochterondernemingen in 
meerdere Europese landen 
voor verkoop en service. 
Daarnaast zijn wij ook lid van 
een grote handelsorganisatie 
die heel Verenigde Staten 
en Canada afdekt en die 
technisch service- en 
verkooppersoneel heeft in de 
hele wereld.

Over Bollegraaf

CREATING A 
WORLD OF 
DIFFERENCE

Minimaliseren van de kosten per kilo en maximaliseren van de puurheid: Als 
mondiale aanbieder van winstgevende recyclingoplossingen weten wij hoe 
we het meeste uit afval kunnen halen.

Turnkey recyclingsystemen

I Iedere marktleider in de recyclingsector als klant

I Wereldleider in turnkey recyclingsystemen

I Wereldwijd meer dan 3.700 recyclingsystemen geïnstalleerd

I 85 single stream sorteersystemen in de Verenigde Staten geïnstalleerd

I 12 van de 15 mega MRF’s met meer dan 50 ton/uur in Noord-Amerika zijn 

van Bollegraaf

I Deze MRF’s verwerken in totaal meer dan 12.000 ton per dag

I Hoogwaardige fabriek en nieuw testcentrum in Appingedam

« We zijn onderweg om mijn levenslange droom van een 
volautomatisch sorteerproces te realiseren. » 
Edmund Tenfelde, CEO Bollegraaf Recycling Solutions

Uw bedrijf is onze uitdaging. Ons doel is om u een zo hoog mogelijke return on 
investment te leveren. Onze moderne technologieën geven u de mogelijkheid om 
een zo hoog mogelijke puurheid te bereiken met zo laag mogelijke kosten per ton 
afval.



De voordelen van samenwerken met Bollegraaf

Ervaring 
Bollegraaf heeft meer dan 60 
jaar ervaring en heeft wereldwijd 
meer dan 500 sorteersystemen 
geïnstalleerd en gerealiseerd. We 
weten hoe onze klanten succesvol 
kunnen zijn en hoe de valkuilen van 
de recyclingindustrie vermeden 
kunnen worden. 

Contact
 

Tweede Industrieweg 1
9902 AM Appingedam
T: + 31 (0) 596 654 333
E: info@bollegraaf.com

Bollegraaf Recycling Solutions en Lubo Recycling Solutions zijn onderdeel van de Bollegraaf Groep

Service
Voor iedere recyclingoplossing zijn 
we uw lange-termijn-partner. We 
beschikken over een uitmuntend 
serviceteam om u met iedere 
uitdaging te helpen. We bieden 
eersteklas service gedurende de 
hele levenscyclus van de installatie 
door kennis te delen en de beste 
oplossingen aan te bieden.

Milieuvriendelijk
We zijn ons ook bewust van 
onze eigen verantwoordelijkheid, 
wanneer het gaat om het milieu. 
Van onze verf op waterbasis tot 
het verminderen van ons energie- 
en olieverbruik. Onze balenpersen 
zijn bijvoorbeeld zo ontworpen dat 
ze minder energie verbruiken dan 
gebruikelijk is in de sector.

Kwaliteit
We geloven dat kwaliteit op de 
eerste plek komt. En onze klanten 
zijn het bewijs daarvan. We geven 
hen de garantie dat de machines 
jarenlang zonder problemen blijven 
werken.

Aanpassingsvermogen
We zetten altijd onze klanten voorop 
en we zijn trots op ons vermogen 
om de beste procesoplossingen 
te vinden, wanneer de 
marktomstandigheden veranderen. 
We bieden ook R&D-backup voor 
gespecialiseerde producten. Zo 
kunnen wij altijd de one-stop-shop 
ervaring aanbieden.

www.bollegraaf.com

Experts in plastic recycling
De efficiënte, innovatieve 
oplossingen van Bollegraaf in de 
bouwtechnologie hebben ons 
in staat gesteld om machines 
te bouwen en af te leveren die 
effectief plastic van afval kunnen 
scheiden. Zo belandt het plastic 
niet op de vuilstort. 


