___________________________________________________________________________

VSE NA ENEM MESTU ZA BRIKETIRANJE

Cel svet briketiranja pokrit z RUF & C.F. Nielsen

Dva vodilna proizvajalca v briketiranju, RUF & C.F. NIELSEN, sta združila moči.
Kot vodilni na trgu na področju hidravličnih briketirk, je RUF uspešno namestil briketirke že v
več kot 100 držav po svetu. Eden večjih dejavnikov za uspešen razvoj podjetja je širok
spekter opreme, ki pokriva večino organskih in neorganskih surovin za briketiranje.
Pripojitev podjetja C.F. Nielsen v letu 2018, predstavlja pomemben korak naprej za obe
podjetji. Zagotavlja skupno rast, povečanje prodajnega asortimana, širitev na nove trge ter
predstavlja večje zadovoljstvo za kupce.
S to združitvijo, RUF razširja svojo ponudbo briketirk tudi na druga pomembna področja –
področje mehanskih briketirk ter ekstruder briketirk, poznanih tudi kot Shimada tehnologija.
Roland Ruf, direktor podjetja RUF je poudaril pomembnost združitve: “Oboji smo družinsko
podjetje, z zelo podobno filozifijo, kulturo in metodami poslovanja. Oboji velik poudarek
namenjamo inovativnosti skozi zadovoljstvo naših zaposlenih in hkrati se prezentiramo kot
zaupanja vreden partner za naše kupce. S tem v mislih, oboji pričakujemo veliko sinergij in
prednosti za naše kupce.”
Mogens Slot Knudsen, direktor podjetja C.F. Nielsen pa je dejal: “C.F. Nielsen je skozi zadnja
leta uspešno razvil veliko novih tehnologij na svojem področju in s pomočjo uspešne
mednarodne prodajne mreže RUF, lahko upravičeno pričakujemo nadaljnjo rast.”
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Celoten svet briketiranja pod eno streho – prednost za naše kupce
Združitev omogoča obema podjetjema, da
lahko ponudita svojim strankam kompletno
ponudbo opreme za briketiranje –
mehansko ter hidravlično tehnologijo, ki
imata vsaka svoje prednosti.
Z medsebojnim sodelovanjem obeh podjetij
ter skupne prodajne mreže, se lahko
srečamo z vsako strankino željo, ne glede na
material za briketiranje, kapaciteto ter
druge zahteve. Skupne izkušnje, pridobljene
v več kot 100 letih delovanja in več kot
5.500 uspešno izdelanih projektov po svetu,
so garancija za najboljše svetovanje,
opremo in dolgoročno zadovoljstvo.

Od leve proti desni: Roland Ruf and Wolfgang Ruf, solastnika in
direktorja podjetja RUF, sta podpisala prevzemno pogodbo skupaj z
Mogens S. Knudsom on Henning M. Larsenom, prejšnjima
lastnikoma C.F. Nilesen-a.

Tako imata RUF in C.F.Nielsen najširšo ponudbo opreme za briketiranje na trgu. Z vlaganjem
v razvoj in inovacije, bosta še naprej strmela k zadovoljevanju želja kupcev po svetu.
Kapaciteta briketiranja od 30 do 3.500 kg/h, RUF in C.F.Nielsen lahko ponudita ustrezno
opremo za celotno linijo opreme za briketiranje, tako za les, poljedeljski odpad ter ostalo
biomaso. Za vsako surovino lahko predhodno opravimo testiranje briketiranja in s tem
ugotovimo kakovost ter upravičenost investicije.
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