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Lansare

Mariana Pãtru �

M.B S.p.A a luat naºtere în 2001 în
orãºelul Breganze din provincia
Vicenze ºi a devenit la scurt timp

dupã aceea un punct de referinþã pentru
sectorul inginerie al echipamentelor de
construcþii terasiere.Compania a deschis
o niºã de piaþã, specializându-se în pro-
ducerea de bene concasoare pentru ex-
cavatoare, produsele sale fiind exporta-
te în peste 100 de þãri din întreaga lume.
Direcþia abordatã de cãtre fondatorii com-
paniei s-a dovedit a fi una extrem de in-
spiratã,astãzi MB fiind una dintre afacerile
de success din Italia, cu o cifrã totalã de
afaceri care depãºeºte 20 de milioane de
euro.

Bena concasoare MB a fost primul e-
chipament de acest fel de pe piaþã ºi ope-
reazã exploatând sistemul hidraulic al
excavatorului pe care este montatã.Poate
fi utilizatã pe întreaga gamã de excava-
toare, de la 8 tone în sus, iar aria de apli-
cabilitate este largã, de la lucrãri de de-
molare ºi construcþii clãdiri, tratarea
materialelor provenite din lucrãrile de
excavare,construcþia de drumuri,mine ºi
cariere sau aplicaþii de spargere a rocilor.

Versatilitatea ºi numeroasele avantaje
pe care le prezintã au dus la producerea
pe scarã largã a acestui echipament.Bena
poate concasa orice tip de material direct
pe ºantier,face excepþie fierul,ºi permite
colectarea produsului concasat,pentru a
fi depozitat în camioane sau pentru a re-
umple gropile excavate, lucrul desfãºu-
rându-se mai rapid.

Presiunea pe care bena o aplicã în
timpul concasãrii este de 1.300 de atmos-
fere, iar forþa de apãsare a fãlcii superi-
oare asupra celei inferioare atinge 11.000
de tone, ceea ce face ca bena sã poatã
concasa orice tip de material, mai puþin

fierul, care este separat de restul materi-
alelor datoritã separatorului de fier MB.

MB S.p.A oferã patru tipuri de bene
concasoare, disponibile pentru o mare
varietate de excavatoare, indifferent de
model sau marcã:

• BF 60.1 - recomandatã pentru exca-
vatoare mai mari de 8 tone

• BF 70.2 - recomandatã pentru exca-
vatoare mai mari de 14 tone

• BF 90.3 - recomandatã pentru exca-
vatoare mai mari de 20 tone

• BF 120.4 - recomandatã pentru exca-
vatoare mai mari de 28 tone.

Uºor de instalat pe bena concasoare
este ºi setul de electromagnet pentru se-
pararea fierului din materialul concasat.
Aceastã instalaþie de deferizat are efect
de atracþie pentru piese cu diametrul de
pânã la 150 mm ºi creºte masa benei cu
325 pânã la 365 kg.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
clienþilor sãi încã o datã, Mecanicca Bre-
gagnzese a prezentat în premierã mondia-
lã cu ocazia desfãºurãrii ediþiei din acest
an a Intermat Paris, noul model de benã
concasoare BF90.3, mai rezistentã, cu di-
mensiuni mai compacte ºi un nou design,
pentru a facilita manevrarea echipamen-
tului de cãtre operatorul excavatorului.

www.mbcrusher.com

Noua benã
concasoare MB

De la clienþi pentru clienþi…
astfel s-ar putea transpune în

cuvinte crezul companiei
italiene Meccanica

Bregagnzese, inventatoarea
conceptului de benã

concasoare pentru
excavatoare.

BF 90.3

• Lungime 2.150 mm
• Lãþime 1.350 mm
• Înãlþime (incluzând cupla) 1.435 mm
• Capacitate 0,80 mc
• Masã proprie 3.500 kg




