
Com uma extensa linha de implementos hidráulicos já comercia-
lizados em 150 países, a italiana MB Crusher pretende conquis-
tar também o mercado brasileiro. A agricultura é um dos setores 
que se beneficiam das soluções oferecidas pela empresa, dada 
a versatilidade dos produtos, que incluem caçambas-trituradoras, 
caçambas-peneira, pinças giratórias e fresadoras.
Ao serem acoplados a uma máquina hidráulica (como escavadei-
ras, carregadeiras, minicarregadeiras ou retroescavadeiras), os im-
plementos da MB Crusher se tornam instrumentos multifuncionais 
que facilitam e incrementam operações de escavação, separação, 
movimentação e britagem.
A caçamba trituradora, por exemplo, é um verdadeiro um britador 
móvel, com capacidade para triturar qualquer material duro en-
contrado na propriedade. Já a caçamba-peneira propicia a seleção 

primária de variados materiais, sendo a sua cesta capaz de girar 
25/30 vezes por minuto, permitindo o rápido processamento de 
grandes volumes. Para completar, a linha de produtos inclui ain-
da pinças giratórias que permitem recolher grandes quantidades 
de materiais e fresadoras desenvolvidas para o perfilamento de 
superfícies.

Modernos e eficientes
A chegada da empresa ao Brasil coincide com o lançamento mun-
dial da terceira geração das caçambas trituradoras, hoje as mais 
compactas, menos ruidosas e que permitem melhor balancea-
mento durante a operação. Ao todo, a MB Crusher oferece uma 
gama de 18 caçambas trituradoras e peneiras.
Recentemente, a empresa apresentou a nova MB-LS220, uma 
caçamba-peneira acoplada a pás-carregadeiras e retroescavadei-
ras, capaz de peneirar materiais de várias dimensões. Trata-se da 
evolução do conceito desse tipo de equipamento e cuja principal 
característica é a flexibilidade.
Com o lançamento, a série MB-LS de caçamba-peneira passou a 
contar com três modelos: a MB-LS140, adequada a pás-carrega-
deiras, miniescavadeiras e retroescavadeiras a partir de 2,6 tons; 
a MB-LS170, lançada no início de 2016, se acopla a máquinas 
operatrizes entre as 6,5 até 11 tons; e a MB-LS220, para retroes-
cavadeiras e pás-carregadeiras entre 12 e 35 tons.

Saiba mais sobre as soluções da MB Crusher e se 
beneficie das facilidades operacionais no dia a dia da 

sua propriedade. Acesse o QR Code ao lado.
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