
Czerpaki kruszàce
firmy MB S.p.A.

Âwiatowy lider w produkcji
i sprzeda˝y szcz´kowych
czerpaków kruszàcych, fir-
ma MB powsta∏a osiem lat
temu w niewielkim mia-
steczku po∏o˝onym we w∏o-
skiej prowincji Vicenza. Suk-
ces osiàgn´∏a dzi´ki rozwi-
janiu nowatorskiego pomy-
s∏u kruszenia urabianego
materia∏u od razu w miejscu
pracy. Po podbiciu rynku
w∏oskiego w krótkim czasie
spenetrowa∏a g∏ówne rynki
europejskie i Êwiatowe.
Obecnie sprzedaje swoje
produkty w ponad stu kra-
jach na ca∏ym Êwiecie. 
Produkowane z wysokiej ja-
koÊci surowców czerpaki do-
st´pne sà obecnie w czte-
rech wersjach: BF 60.1 (naj-
mniejszy z gamy, odpowied-
ni do koparek klasy od 8
do 12 ton), BF 70.2 (do kopa-
rek od 14 do 20 ton), BF 90.3
(do koparek od 20 do 28 ton)
i najwi´kszy model BF 120.4
do koparek powy˝ej 28 ton.
Produkujàc unikatowy czer-
pak MB stworzy∏a nieistnie-
jàcy wczeÊniej segment
rynku. Do tej pory dziedziny
takie, jak kruszenie i reyc-
kling by∏y zdominowane
przez olbrzymie kruszarki
mobilne na podwoziu gà-
sienicowym. Obecnie ope-
racji kruszenia dokonywaç
mo˝na nawet na niewielkim
placu budowy, a ˝eby móc
korzystaç z czerpaka szcz´-
kowego wystarczy zwyczaj-
na koparka, którà znaleêç
mo˝na w parkach maszyno-
wych wi´kszoÊci firm bu-
dowlanych. Co wi´cej – kru-
szony materia∏ mo˝e byç
przetwarzany bezpoÊrednio
w miejscu pozyskiwania, co
znaczàco obni˝a koszty.
Mo˝liwoÊci stosowania czer-
paków kruszàcych sà bardzo
du˝e, urzàdzenia te sà bo-
wiem przydatne przy pra-
cach rozbiórkowych, budow-
lanych, ziemnych, rekultywa-

cyjnych, drogowych, wybu-
rzeniowych, wreszcie w ko-
palniach i kamienio∏omach.
O wyjàtkowej uniwersalno-
Êci czerpaków MB decydu-
jà: zdolnoÊç kruszenia ka˝-
dego rodzaju materia∏u bez-
poÊrednio na placu budo-
wy, w ka˝dej sytuacji (co
wp∏ywa na znaczàcà reduk-
cj´ kosztów), mo˝liwoÊç
wykorzystywania nie tylko

na wielkich, ale i Êrednich
czy zupe∏nie ma∏ych pla-
cach budowy, co pozwa-
la oszcz´dzaç zarówno
na kosztach wynajmu ci´˝-
kiego sprz´tu, jak i na trans-
porcie, wyeliminowanie pro-
blemu usuwania odpadów,
mo˝liwoÊç otrzymania pro-
duktu o po˝àdanej frakcji.
MB zapewnia swoim klientom
wszechstronnà pomoc, za-
równo podczas sprzeda˝y,
jak i póêniej, w ramach obs∏u-

gi serwisowej. Wsparcie tech-
niczne zapewnia nie tylko fa-
bryka, ale tak˝e starannie wy-
selekcjonowane centra serwi-
sowe na lokalnych rynkach.
W czasie dostawy czerpak
jest instalowany i sprawdza-
ny pod ka˝dym wzgl´dem,
równoczeÊnie operator ma-
szyny przechodzi przeszko-
lenie gwarantujàce w∏aÊci-
we wykorzystywanie przez

u˝ytkownika wszystkich
mo˝liwoÊci urzàdzenia. 
W tym roku poza zmianà
statusu firmy ze spó∏ki
z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià na spó∏k´ akcyj-
nà, firma zdoby∏a certyfikat
UNI EN ISO 9001: 2000
uznajàc to za konieczny
krok w zapewnianiu wyso-
kiej jakoÊci produkcji.
Wyroby firmy MB nagrodzono
Grand Prix w roku 2007 na ge-
newskim mi´dzynarodowym

salonie innowacji Salon Inter-
national des Inventions. Poko-
nanie 650 konkurentów z 40
krajów to olbrzymi sukces.
Nagrody i wyró˝nienia zdoby-
wane na kolejnych imprezach
targowych w BoÊni, Chorwa-
cji, Wielkiej Brytanii, Polsce
(Autostrada-Polska 2008)
i Hiszpanii potwierdzi∏y, ˝e
koncepcja czerpaka kruszà-
cego idealnie odpowiada za-
potrzebowaniu rynku!
Najmniejszy czerpak kruszàcy
BF 60.1 stosowany do koparek
od 8 do 12 ton, ma ci´˝ar 1,5 to-
ny i pojemnoÊç 0,5 m3, rozwar-
cie szcz´k 60x45 cm. Mo˝liwa
do otrzymania frakcja kruszy-
wa mo˝e mieç od 20
do 100 mm, przy wydajnoÊci
9,1÷19,8 m3 na godzin´ w za-
le˝noÊci od wymaganej frakcji. 
Model BF 70.2 wykorzystywany
na koparkach od 14 do 20
ton, ma ci´˝ar 2,25 tony, po-
jemnoÊç 0,6 m3, rozwarcie
szcz´k 70x55 cm, otrzymane
kruszywo od 20 do 120 mm,
wydajnoÊç od 12 do 30 m3

kruszywa na godzin´.
Model BF 90.3 by∏ pierwszym
wykonanym przez firm´ MB
czerpakiem kruszàcym. Od-
powiedni do koparek od 20
do 28 ton, ma ci´˝ar 3,5 to-
ny, pojemnoÊç 0,75 m3, roz-
warcie szcz´k 90x45 cm.
Frakcja kruszywa mo˝e mieç
od 20 do 120 mm, przy prze-
ci´tnej wydajnoÊci na godzi-
n´ od 18 do 40 m3.
I wreszcie najwi´kszy czer-
pak – BF 120.4 przeznaczo-
ny do koparek powy˝ej 28
ton, ma ci´˝ar 4,9 tony, po-
jemnoÊç 1 m3, rozwarcie
szcz´k 120x45 cm. Pozwala
uzyskaç frakcj´ od 20
do 120 mm przy wydajno-
Êci 25÷50 m3 na godzin´.
Do wszystkich czerpaków
kruszàcych MB pasuje kolej-
ny innowacyjny produkt fir-
my, jakim jest separator elek-
tromagnetyczny. Szczegó∏o-
we informacje o produktach
firmy MB znaleêç mo˝na od-
wiedzajàc stron´ interneto-
wà: www.mbcrusher.com
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Model BF 90.3 to pierwszy z produkowanych przez MB szcz´kowych czerpaków kruszàcych

Najwi´kszy z czerpaków kruszàcych BF120.4 ma zastosowanie w koparkach powy˝ej 28 ton


