
MB S.p.A. na budowie
stadionów w RPA

W∏ochy chcà odegraç du˝à ro-
l´ podczas nadchodzàcych pi∏-
karskich mistrzostw Êwiata, któ-
re zostanà rozegrane w przy-
sz∏ym roku na stadionach Re-
publiki Po∏udniowej Afryki. Ale
W∏osi byli na miejscu na d∏u-
go przed rozpocz´ciem turnie-
ju. Firma dostarczajàca sprz´t
do budowy stadionu w Johan-
nesburgu pochodzi w∏aÊnie
z kraju aktualnych mistrzów
Êwiata, a dok∏adnie z Vicenzy.
Czerpaki kruszàce MB wyko-
rzystywano na budowie naj-
wi´kszego obiektu, na którym
11 lipca 2010 rozegrany b´-
dzie fina∏owy mecz Mundialu.
– ByliÊmy niezwykle usatyfak-
cjonowani, kiedy wraz z na-
szym po∏udniowoafrykaƒskim
dystrybutorem firmà High Po-
wer Equipment Africa zdobyli-
Êmy kontrakt na dostaw´ czer-
paków kruszàcych do budowy
stadionu, na którym odb´dà si´
ceremonie otwarcia i zamkni´-
cia pi∏karskich mistrzostw Êwia-
ta. JesteÊmy dumni z naszych
produktów, jak i z tego, ˝e W∏o-

chy b´dà mia∏y swój udzia∏ tak-
˝e w przygotowaniach do tej
wielkiej Êwiatowej imprezy.
– mówi dyrektor zarzàdzajàcy
MB S.p.A Guido Azzolin. 
Wspó∏praca z po∏udniowoafry-
kaƒskim dealerem rozpocz´∏a
si´ kilka lat temu, kiedy firma
z Vicenzy postawi∏a na eks-
port. Po otrzymaniu zapytania
z RPA, dyrektor handlowy MB
S.p.A natychmiast wykupi∏ bilet
na lot do tego kraju. Rozpocz´ta
wówczas wspó∏praca wcià˝
si´ rozwija, a tamtejsi u˝ytkow-
nicy szybko docenili jakoÊç
i mo˝liwoÊci w∏oskich czerpa-
ków. W ubieg∏ym roku, wraz

z lokalnym dealerem firma MB
wzi´∏a udzia∏ w najwi´kszych
targach przemys∏owych Po∏u-
dniowej Afryki z wielkim suk-
cesem – nie tylko liczba wy-
stawców, ale i transakcji, któ-
rych dokonano przekroczy∏a
najÊmielsze oczekiwania.
Sprzeda˝ czerpaków do RPA
da∏a firmie MB S.p.A mo˝li-
woÊç nawiàzania bezpoÊred-
nich kontaktów z klientami
z innych krajów afrykaƒskich.
Firmy wykonawcze przeko-
na∏y si´, i˝ korzystajàc z czer-
paków MB S.p.A zwi´kszà pro-
duktywnoÊç osiàgajàc wyso-
kà pozycj´ na rynku.

A w jaki sposób czerpaki kru-
szàce MB trafi∏y na budow´
stadionu w Johannesburgu?
Podczas robót w wielkim kom-
pleksie szykowanym na pi∏kar-
skie mistrzostwa Êwiata po-
wstawa∏a znaczàca iloÊç od-
padów. To nasun´∏o pomys∏
zastosowania przy ich prze-
róbce czerpaków kruszàcych
MB. W rezultacie du˝ych na-
k∏adów na prace badawczo-
rozwojowe w∏oska firma jest
w stanie produkowaç zaawan-
sowane technologicznie czer-
paki o niezrównanej wydajno-
Êci. Dlatego w∏aÊnie produkty
MB zosta∏y wybrane przez Li-
viero Civils do pracy przy bu-
dowie najwi´kszego stadio-
nu w RPA zdolnego pomie-
Êciç sto tysi´cy widzów. W∏o-
skie urzàdzenia sprawdzi∏y si´
doskonale. Pracujàc przy tym
projekcie czerpaki udowodni-
∏y swojà uniwersalnoÊç, ce-
ch´, dzi´ki której osiàgn´∏y
b∏yskawicznie znaczàcà po-
zycj´ na rynku. Szczegó∏y
dotyczàce aktualnej oferty
firmy MB S.p.A znaleêç mo˝-
na na stronie internetowej:
www.mbcrusher.com
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MB S.p.A. zaprezentowa∏a 
nowy model czerpaka

W∏oska firma MB S. p. A.,
Êwiatowy lider w produkcji
czerpaków kruszàcych,
podczas tegorocznych tar-
gów Intermat w Pary˝u za-
prezentowa∏a swój najnow-
szy produkt. Konstrukcja no-
wego czerpaka kruszàcego
stanowi rezultat konse-
kwentnego inwestowania
w badania i b∏yskawicznego
reagowania na potrzeby ryn-
ku. Miejsce premiery naj-
nowszego czerpaka wybra-
no nieprzypadkowo. Firma
MB podkreÊlajàc znaczenie
wydarzenia postanowi∏a za-
prezentowaç nowy czerpak
podczas jednej z najwa˝-
niejszych mi´dzynarodo-
wych imprez targowych sek-
tora budownictwa.

Najnowszy model czerpaka
powsta∏ dzi´ki dog∏´bnym
analizom oczekiwaƒ u˝yt-
kowników tego typu sprz´tu.
Badania prowadzili pracow-
nicy firmy MB przy wsparciu
technicznym specjalnego
zespo∏u in˝ynierów. Jego za-
daniem by∏ rozwój konstruk-
cji spe∏niajàcej potrzeby ryn-
ku. W pewnym zakresie
uda∏o si´ nawet uprzedziç
oczekiwania u˝ytkowników.
In˝ynierowie MB z uwagà
podchodzà do wszystkich
problemów napotykanych
codziennie na placach bu-
dowy. Dzi´ki wspó∏pracy
z u˝ytkownikami, dla których
czerpaki MB stanowià warto-
Êciowe narz´dzie pracy znaj-
dujà optymalne rozwiàzania. 
Testy praktyczne potwierdzi-
∏y, ˝e nowa wersja czerpaka
kruszàcego odznacza si´
d∏u˝szà ˝ywotnoÊcià. Bar-

dziej zwarte gabaryty i udo-
skonalona budowa czerpa-
ka u∏atwiajà manewry opera-
torowi koparki.
Mimo Êwiatowego kryzysu
finansowego, który dotknà∏
wszystkie sektory gospo-
darki, tak˝e bran˝´ budow-
lanà, firma MB kontynuuje
inwestyche w badania i roz-
wój technologiczny stawia-

jàc na pierwszym planie
dalszà specjalizacj´ w pro-
dukcji. Gwarantuje to naj-
wy˝szà starannoÊç wykona-
nia czerpaków kruszàcych.
Tak˝e udzia∏ firmy w zna-
czàcych imprezach targo-
wych – zarówno tych o za-
si´gu mi´dzynarodowym,
jak i lokalnych, pozwala
utrzymaç i nawiàzaç nowe
kontakty z u˝ytkownikami
produktów. Analiza ich opi-
nii pozwala na sta∏y rozwój
technologii produkcji.
Bogata ekspozycja firmy
MB S.p.A. podczas targów
Intermat kolejny raz udo-
wadni∏a, ˝e inwestowanie
w rozwój produktu i techno-
logii wytwarzania zapewnia
pe∏nà satysfakcj´ u˝ytkow-
nikom czerpaków b´dà-
cych niezawodnym sprz´-
tem w ich codziennej pracy.
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Czerpaki kruszàce MB wykorzystwano m.in. na budowie stadionu w Johannesburgu, na któ-
rym 11 lipca przysz∏ego roku rozegrany b´dzie fina∏owy mecz Mundialu

Premiera najnowszego czerpaka odby∏a
si´ podczas tegorocznych targów Intermat 


