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Προσαρμόσιμο στη χρήση κι εύκολο στη 
λειτουργία, ο Κουβάς - Θραυστήρας, δι-
αθέσιμος σε 4 μοντέλα εξαλείφει τα κό-
στη παραγωγής (ενοικίαση εξοπλισμού, 
μεταφοράς και απόθεσης) και προωθεί 
την κουλτούρα της ανακύκλωσης.
Κατέφθασαν στην αγορά και σήμαναν 
ένα νέο τρόπο θραύσης. Είναι προτιμό-
τερο να πούμε ότι η εκπληκτική προ-
σαρμοστικότητα χρήσης του, διεύρυνε 
τρομακτικά τα όρια της ανακύκλωσης. 
‘Ένα εκ των πρώτων μοντέλων υδραυ-
λικού εξοπλισμού που προσαρμόσθη-
κε με  σιαγώνα σύνθλιψης για χρήση με 
εκσκαφέα ήταν ο BF 90.3, ο Κουβάς - 
Θραυστήρας  της MB Crusher.
«Το να ανακυκλώνεις μπάζα και να συν-
θλίβεις επί τόπου είναι όλο και μεγαλύ-
τερη ανάγκη, την οποία δεν μπορούν να 
αγνοούν εταιρίες - μικρές και μεγάλες 
- στους τομείς των κατασκευών, των 
κατεδαφίσεων και χωματουργικών γε-
νικότερα» λέει ο Guido Azzolin της MB 
Crusher. «Σήμερα το προϊόν μας εί-
ναι ολοένα και περισσότερο αναγκαίο. 
Δεν είναι πλέον πολυτέλεια ή εξειδι-
κευμένος εξοπλισμός, θεωρείται βασι-
κός εξοπλισμός για κάθε κατασκευαστι-
κή εταιρία». 
Η εταιρία ΜB Crusher έχει την έδρα 
της στην περιφέρεια της Vicenza στο 
Breganze, απ‘ όπου προέρχεται και το 
όνομα της εταιρίας και εντός λίγων μη-
νών έχει παρουσιάσει 4 διαφορετικά 
μοντέλα Κουβά - Θραυστήρα για ισάριθ-
μες χρήσεις και κατηγορίες εργασιών.
Οι τομείς εφαρμογής αυτής της τεχνο-
λογίας ποικίλλουν και περιλαμβάνουν: 
κατεδαφίσεις, εκσκαφείς, αναμορφώ-
σεις, κατασκευές, αμπελουργικές εργα-
σίες και τελικά θραύσεις λατομικού υλι-
κού. Τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί 
κανείς να εκτιμήσει σε αυτές τις μηχα-
νές είναι: προσαρμοστικότητα στη χρή-
ση, δυνατότητα σύνθλιψη ς σε οποιο-
δήποτε σημείο έχει πρόσβαση ένας εκ-
σκαφέας, και ενδεχομένως πιο σημα-
ντικά μειώνει τα κόστη των παραπάνω 
εργασιών.

Χάρη στην υψηλή τους παραγωγικότη-
τα, οι κουβάδες - θραυστήρες χρησιμο-
ποιούνται σε μικρά και μεγάλα εργοτά-
ξια, εξαλείφοντας τα κόστη ενοικίασης 
συμβατικών θραυστήρων και μεταφο-
ράς. Ο Κουβάς - Θραυστήρας συνεργά-
ζεται με οποιοδήποτε εκσκαφέα είναι 
διαθέσιμος σε εργοτάξια και δεν χρει-
άζεται η ενοικίαση ξεχωριστού εξοπλι-
σμού.  Τα έξοδα μεταφοράς του Κου-
βά - Θραυστήρα είναι μηδαμινά (με-
ταφέρεται όπως οι συμβατικοί κουβά-
δες). Εν κατακλείδι ο Κουβάς - Θραυ-
στήρας καταργεί το κόστος απόθεσης 
των υλικών κατεδάφισης. Τα συγκε-
ντρωθέντα στοιχεία από τα εργοτάξια 
πελατών της MB Crusher αποδεικνύ-
ουν πως οι εταιρείες που το χρησιμο-
ποιούν το θεωρούν κατάλληλο για όλων 
των μεγεθών εργασίες (Ευκολία μετα-
φοράς - Χαμηλό κόστος ακόμα και για 
μικρές ποσότητες).

Θραύση δίχως όρια

H MB Crusher διαθέτει 4 διαφορετι-
κούς τύπους κουβάδων - θραυστήρων: 

BF60.1:
To μηχάνημα ζυγίζει 
1.5 τόνους και συ-
νιστάται για εκσκα-
φείς που ζυγίζουν 
από 8 έως 12 τό-
νους. Η θραύση επι-
τυγχάνεται από τις 
σιαγόνες με άνοιγμα στομίου 60 x 45 
εκ. με χωρητικότητα στον κουβά 0.5 
κυβικά μέτρα. Το μέγεθος του θραυ-
σμένου υλικού μπορεί να διαμορφωθεί 
μεταξύ 20 και 100 χιλιοστών, με ωρι-
αία παραγωγή από 9.1 έως 19.8 κυβι-
κά μέτρα υπολογισμένα με υλικά μέσης 
σκληρότητας σε ιδανικές συνθήκες.

BF70.2:
Αυτό το μοντέ-
λο ζυγίζει 2.25 τό-
νους και συνιστά-
ται για εκσκαφείς 
με βάρος από 12 
έως 20 τόνους. Το 

άνοιγμα  του στ 0ομίου είναι 70 x 55 
εκ. με χωρητικότητα στον κουβά 0.6 
κυβικά μέτρα. Το μέγεθος του θραυ-
σμένου υλικού μπορεί να δια μορφω-
θεί μεταξύ 20 και 120 χιλιοστών, με 
ωριαία παραγωγή από 12 εώς 30 κυ-
βικά μέτρα.

BF90.3:
Με βάρος 3.5 τό-
νων - το αρχικό μο-
ντέλο- προσδίδει 
ιδανική απόδοση 
για εκσκαφείς με 
βάρος άνω των 20 
τόνων. Το άνοιγ-
μα  του στομίου είναι 90 x 45 εκ. με 
χωρητικότητα στον κουβά 0.75 κυβι-
κά μέτρα. Το μέγεθος του θραυσμένου 
υλικού μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 
20 και 120 χιλιοστών, με ωριαία παρα-

γωγή από 18 έως 40 κυβικά μέτρα.

BF120.4:
Αυτό το μηχάνη-
μα ζυγίζει 4.9 τό-
νους και συνιστά-
ται για εκσκαφείς 
με βάρος άνω των 
28 τόνων. Υλικά μεγέθους έως 120 x 
45 εκ. περίπου ενός κυβικού μέτρου 
μπορούν να συνθλιβούν με μία κίνη-
ση. Το μέγεθος του θραυσμένου υλι-
κού μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 20 
και 120 χιλιοστών, με ωριαία παραγω-
γή από 25 έως 50 κυβικά μέτρα.
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