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R E P O R T A Ž A

Na sajmu je sudjelovalo 
više od 800 izlagača, iz 
26 različitih zemalja! 

Bilo je izloženo više od 2000 vrsta 
različite opreme iz sektora nisko-
gradnje, rušenja i građevinarstva 
općenito. Valja primijetiti da je 

AUTOSTRADA POLSKA jedan od 
najvećih sajmova na državnoj razi-
ni Poljske za sektor izgradnje cesta 
i općenito za građevinski sektor, a 
ove su godine brojevi zaista nad-
mašili očekivanja: isto tako izlaga-
ča je bilo iz cijelog svijeta. Možda 

danas svaka tvrtka osjeća potrebu 
za usporedbom s vanjskim svije-
tom?

2006. godine, kad se posljednji 
put održao sajam prije 2008. godi-
ne, na Autostrada Polska bilo je 
753 izlagača iz 23 zemlje: Austrija, 

Belgija, Bjelorusija, Češka, Danska, 
Finska, Francuska, Njemačka, Veli-
ka Britanija, Nizozemska, Italija, 
Japan, Koreja, Luksemburg, Polj-
ska, Portugal, Rusija, Španjolska, 
Švedska, Švicarska, Turska, Ukraji-
na, SAD.

MECCANICA BREGANZESE S.R.L.
sudjelovao na sajmu KIELCE
U razdoblju od 14. do 16. svibnja, talijansko poduzeće MB CRUSHER, u Italiji poznato pod 
imenom MB, MECCANICA BREGANZESE S.R.L., sudjelovalo je na sajmu KIELCE, koji se još 
naziva i  AUTOSTRADA POLSKA. Sajam poznat na međunarodnoj razini održao se u Poljsko



MB CRUSHER
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I tvrtka MB sudjelovala je kao i 
uvijek s internim štandom kao i na 
prostoru za demonstraciju, opre-
mljenom za pokazivanje klijenti-
ma vrhunske učinkovitosti lopate 
drobilice. Tvrtka MB osim što je 
sudjelovala sa svojim unutrašnjim 
štandom, gdje su se nalazili surad-
nici iz poljskog, njemačkog, austrij-
skog odjela, donijela je ekskluziv-
no za hrvatsku publiku lopatu dro-
bilicu s uređajem za odvajanje 
željeza. 

“I ovaj put uspjeh nakon sajma 
nije nedostajao. MB se sve više 
razvija… naime, upravo za vrije-
me sajma, prošle su djevojke i 

predale nam određeni materijal… 
pomislili smo da se radi o računi-
ma obzirom da je trebalo potpisa-
ti prijem materijala. Međutim, kad 
je naše osoblje tvrtke MB uvečer, 
nakon napornog dana pregledalo 
dokument primijetili smo da se 
radi o …. nagradnom natječaju!!! 
A nagradni natječaj se odnosio 
upravo na proizvod godine vezan 
za sajam Autostrada Polska! Kao 
što znaju oni koji nas dulje pozna-
ju, MB ne zatvara vrata nikome. I 
zato smo pomislili… zašto ne 
bismo pokušali? Stoga smo ispu-
nili formular i predali ga u direkci-
ju. Posljednji dan, kao 

što je pisalo na ispunjenom for-
mularu, suradnici tvrtke MB su se 
pojavili u predviđenom paviljonu, 
znatiželjni da vide dodjelu pozna-
tih i uglednih nagrada: međutim 
… kad su voditelji žirija započeli s 
bubnjanjem za proglašenje 
pobjednika: nagrada je i ovog 
puta dodijeljena poduzeću MB !!! 
Primamo značajan broj nagrada, 
tehnološka inovativnost ovog 
proizvoda predstavlja zaista veli-
ku snagu, zadovoljstva su brojna, 
nitko više ne može zaustaviti fan-
tastičnu tvrtku iz Breganze, tako 
malo mjesto u kojem će slučajni 

posjetitelj ili prolaznik 

pomisliti da se ništa, osim vina, ne 
može razvijati u tom mjestu, s toli-
ko malo stanovnika… a baš tamo 
je 2001. godine započela prodaja, 
mreža trgovine koja je sve više 
rasla, prvo s četiri zaposlenika, 
zatim s deset, pa dvadeset i sve 
više, do čak 300 zaposlenih u 
poduzeću koje je SVJETSKI lider u 
proizvodnji i prodaji lopata drobi-
lica s čeljusnim pokretima”, izjavili 
su iz MB Crushera.

Za sve dodatne informacije o 
tvrtki i proizvodima MB obratite se 
na broj +39 0445 308148 ili posje-
tite web stranicu www.mbcrusher.
com. 

MECCANICA BREGANZESE S.R.L.


