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CRUSHING TECHNOLOGY

M
B Crusher baru saja meluncurkan 

secara global generasi ketiga 

Crusher Bucket  yang telah mem-

bentuk sejarah crushing di dunia. Setelah 

dilakukan perbaikan dan pembaharuan, 

unit-unit BF yang terbaru masih merep-

resentasikan, setelah selama beberapa 

dekade beredar di pasar, model paling 

popular. Untuk pertama kalinya generasi 

baru dipamerkan dan memperlihatkan 

performanya di area demo Bauma 2016. 

Didisain untuk semua excavator, 

Crusher Bucket yang baru lebih ramping 

(compact) dengan keseimbangan yang 

lebih terjaga pada fase pengumpulan. 

Mulut crusher itu sudah diperbesar 

sehingga bisa memperluas permukaan 

crushing dan konsekuensinya produkti-

vitasnya bertambah.  

Dilengkapi dengan sistem pengaman 

debu (dust suppression), pemisah besi 

dan tingkat kebisingan yang rendah, 

alat ini dapat dengan mudah digunakan 

di lokasi proyek konstruksi, bahkan di 

area tempat tinggal sekalipun karena 

unit-unit ini dibuat memenuhi pera-

turan-peraturan mengenai kesehatan 

lingkungan yang berlaku umum. 

Bucket-bucket MB adalah satu-satunya 

di dunia yang tidak memerlukan pe-

ngeringan (pengurasan), dan juga satu-

satunya yang menjamin produktivitas 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

produk-produk imitasi BF orisinil yang 

tak terbilang banyaknya. 

Kemampuan penggilingan unit-unit 

MB bisa melebihi 110m3 / jam, berkat 

penggunaan penguat tenaga, yang me-

mungkinkan alat-alat ini dapat meng-

hancurkan material-material yang pa-

ling keras dan paling alot seperti basal 

dan granit, menjamin produk akhir 

dijual dengan harga paling rendah di 

pasar dan memenuhi standar-standar 

kualitas tinggi yang dibutuhkan untuk 

menggunakan kembali material-mate-

rial sisa. 

Unit-unit bucket MB  terbukti sebagai 

alat paling efektif yang ramah lingkung-

an dalam pekerjaan-pekerjaan seperti 

penghancuran, daur ulang, penggalian, 

pekerjaan jalan, quarry, perbaikan tam-

bang dan lingkungan yang dibuat untuk 

menghancurkan, menyaring, memilah 

dan menggunakan kembali material-

material sisa langsung di tempat. 

MB LUNCURKAN CRUSHER

BUCKET  GENERASI 3.0
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MB Crusher adalah pabrikan satu-sat-

unya di dunia yang dapat menawarkan 

barisan lengkap 18 bucket: unit-unit 

crusher dan screener untuk berbagai 

excavator, loader, skid steer loader dan 

backhoe dari ukuran 2,8 hingga 70+ ton 

dengan garansi 24 bulan.

Nilai-nilai yang dipupuk oleh perusa-

haan yang dimiliki keluarga ini telah 

memungkinkan MB mencapai level-level 

keunggulan yang diakui secara interna-

sional: didirikan dan berkedudukan di 

Italia, pabrikan ini membangun jaringan 

global melalui tujuh kantor cabang in-

ternasional dengan pusat logistik yang 

tersebar di wilayah-wilayah berbeda, 

juga jaringan-jaringan authorized de-

aler yang luas serta service support di 

seluruh dunia. 

Salah satu keunggulan utama MB adalah 

kualitas organisasinya. Di markas besar 

MB yang baru, dengan luas area keselu-

ruhan lebih dari 180.000 kaki persegi, 

MB mengelola semua fase, dari riset 

dan pengembangan ke produksi hingga 

penjualan. Perusahaan ini mengenda-

likan semua rantai pasok untuk menja-

min produk-produk yang dihasilkannya 

adalah kualitas “Made in Italy” yang 

terbaik.
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scree ning. Keranjang berbentuk kerucut 

yang inovatif ini  sudah dirancang khusus 
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produksi per jam dan untuk menyaring se-

mua material yang dikumpulkan tanpa sisa. 

MB Crusher berterima kasih kepada semua 

distributor, klien, baik yang baru maupun 

yang lama, serta semua pengunjung atas 

antusiasme mereka selama mengunjungi 

pameran ini, dan karena respon positif 

mereka terhadap produk-produk baru yang 

ditampilkan di Bauma.

Kerja keras dan dedikasi penuh demi ke-

puasan para klien, upaya-upaya riset yang 

dilakukan terus-menerus dan passion peru-

sahaan untuk mendapatkan hasil-hasil yang 

lebih baik membuahkan kepercayaan dan 

pengakuan dari para pembeli yang diterima 

MB setiap hari dari berbagai belahan dunia 

atas pekerjaan yang dilakukan. EI

Stand MB Crusher di bauma 2016.

MB Crusher di Bauma 2016

Para pengunjung menyaksikan kapasitas yang dimiliki produk-produk MB Crusher.

DOK. MB

B
auma 2016, pameran internasional 

terbesar untuk mesin-mesin kon-

struksi yang diselenggarakan di Mu-

nich, Jerman, 11-17 April  berakhir dengan 

sukses besar bagi MB Crusher.

Dengan dukungan prestasi yang dicapai 

dalam pameran-pameran terdahulu, Bau-

ma selalu menjadi peluang penting bagi 

MB untuk belajar, mengapresiasi dan men-

galami produk-produk berkwalitas tinggi 

langsung dari sumbernya.

Juga tim MB Deutschland, yang menjadi 

tuan rumah pameran ini, melihat kehadi-

ran dari suatu bagian gugus tugas MB in-

ternasional yang kompak, semua bekerja 

sepenuh hati untuk melayani para pengun-

jung untuk menjelaskan produk-produk 

crusher dan screening bucket legendaris, 

juga produk-produk terbaru lainnya. 

Ribuan klien mengunjungi tiga stand pame-

ran MB, yang terdiri dari area pengunjung 

yang menyediakan berbagai informasi se-

putar produk-produk MB crusher dan scre-

ening bucket, sebuah panggung promosi 

eksternal di mana semua jajaran produk 

MB ditampilkan, dan area demo seluas 600 

m2 di area luar ruang di mana empat unit 

MB crusher & screening bucket bekerja 
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duktivitas mereka, semunya menjamin ke-

serbagunaan dan penghematan waktu dan 

uang bagi perusahaan-perusahaan, tanpa 

mengabaikan kesehatan lingkungan. 

Di samping menampilkan unit-unit crusher 

bucket legendarisnya, MB juga menghadir-

kan, untuk pertama kalinya, produk terba-

ru: MB-LS220 screening bucket, yang dia-

daptasikan untuk mesin-mesin loader dan 

backhoe dengan bobot operasi berkisar 

antara 12 hingga 35 ton. Produk ini mere-

presentasikan inovasi yang sesungguhnya 

untuk sektor screening, karena belum per-

nah muncul di pasar sebelumnya. 

Sebagaimana dengan mesin-mesin screener 

di barisan ini, MB-LS200 memiliki sebuah 

keranjang dengan panel-panel modular 

yang dapat digonta ganti, tersedia dengan 

mata-mata lubang dengan ukuran berbe-

da yang mudah dipasang sesuai tuntutan 

DOK. MB


