
concorrente de peso neste novo
segmento”, salientou Kim Nak-in.
O coordenador do projecto disse
igualmente que “o mercado das
escavadoras híbridas poderá
valer mais de 370 milhões de
euros em 2020”.
A Doosan Infracore tem revelado
forte empenho em reforçar a sua
presença no domínio industrial
das máquinas e equipamentos
para construção expandindo as
suas gamas e realizando aquisi-
ções de fabricantes, nomeada-
mente da norte-americana
Bobcat Company em 2007 e da
norueguesa Moxy Trucks em
2008.

Baldes Britadores MB Crusher
conquistam mercado norte-
americano

A Giberson Enterprise de New
Jersey, representante nos EUA da
fábrica italiana de baldes britado-
res Meccanica Breganzese (ou
MB Crusher), está envolvida no
projecto de construção e remode-
lação de 2.070 habitações para
famílias de militares, obra que foi
ganha em grande parte pelas
soluções de reaproveitamento
propostas.
O contrato estabelecia que nas
novas edificações fossem aplica-
das quantidades significativas de
produtos reciclados, com o fim de
minimizar o consumo de recursos
naturais, especificando igualmen-
te a sua preparação no próprio
local para evitar os transportes.
Tendo ao seu dispor a gama com-
pleta de baldes da Meccanica

Breganzese, a Giberson ganhou
o concurso lançado pelo exército
norte-americano e as obras que
está a realizar têm tido excelentes
repercussões na sua divulgação:
“De vários pontos do país vêm
interessados ver os baldes brita-
dores a trabalhar. Temos conse-
guido grande exposição com este
projecto e, como pensámos que
iria suceder, a procura aumentou.
Aos poucos, a eficiência e versa-
tilidade convencem mais utiliza-
dores e as obras que estamos a
executar permitem demonstrar
os equipamentos em condições
reais”, refere Richard Giberson.
A linha actual compreende quatro
modelos diferentes: BF 60.1
(1.500 kg, 0,50 m3 de capacidade
e abertura de admissão com 600
x 450 mm, para operação com
escavadoras de peso operativo
entre 8 e 14 t); BF 70.2 (2.250 kg,
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0.60 m3 de capacidade e abertura
de admissão com 700 x 500 mm,
para escavadoras de 14 a 20 t);

BF 90.3 (3.500 kg, 0.75 m3 de
capacidade e abertura de admis-
são com 900 x 450 mm, para

escavadoras de 20 a 28 t); BF
120.4 (4.900 kg, 1.00 m3 de capa-
cidade e abertura de 1.200 x 450
mm, para escavadoras com peso
operativo superior a 28 t).
Complementando esta gama, a
MB Crusher disponibiliza ainda
um separador electromagnético
fornecido como kit aplicável na
base dos baldes, que permite
recolher o ferro das armaduras do
betão. 
Quando Guido Azzolin, Presiden-
te da Meccanica Breganzese,
soube do projecto do importador
nor te-americano incentivou-o
a concorrer: “Foi outro avanço
importante para nós. Tínhamos a
consciência de fabricar um produ-
to inovador e evoluído tecnica-
mente, várias vezes premiado,
mas nunca pensámos que o seu
êxito nos EUA fosse tão rápido ou
que um dia até o exército o vies-
se a seleccionar como meio
essencial à realização de um pro-
jecto. Hoje, os baldes britadores
BF são vendidos para todo o
mundo, já fazem parte dos planos
de aquisição das construtoras e a
sua rentabilidade está comprova-
da.” Em Portugal, a distribuição
da gama de baldes britadores MB
Crusher está a cargo da empresa
Guilherme D. Rolo, Lda..  

Escavadoras: Hyundai R800LC-
7A e R800LC-7A Front Shovel

A Hyundai Heavy Industries
Europe vendeu recentemente a
sua primeira unidade da escava-
dora R800LC-7A à Steenkorrel,
operadora holandesa de recicla-
gem de resíduos de construção e
demolição (RCD), que a aplica no
carregamento de dumpers com
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