
عندما تصر املادة على صالبتها.. فإن 
كسارات MB اإليطالية الطاحنة تثبت 

جدارتها وتتزايد موديالتها..
البناء  مجاالت  فى  التدوير  وإعادة  التهشيم  وميادين  سنوات  بضع  منذ 
طفرة  تشهد  املناجم  من  املعادن  واستخراج  التنقيب  وميادين  واإلنشاءات 
الطاحنة.. وهى أجهزة ومعدات  الكسارات  اختراع واستخدام  وثورة بفضل 

احلجم  وصغر  واخلفة  بالصالبة  تتصف  مستحدثة 
والقوة فى نفس الوقت. فهذه الكسارات الطاحنة تتميز 
باحتوائها على فكوك متحركة تطحن وتفتت مخلفات 
إلى  منها  واإلستفادة  تدويرها  إلعادة  والتهشيم  الهدم 
أقصى حد ممكن!! كما تستخدم أيضاً فى طحن وتكسير 
ومن  احملاجر  من  املستخرجة  الكبيرة  احلجرية  الكتل 
املناجم وحتويلها إلى األحجام اإلقتصادية املناسبة التى 
تضمن تقليل تكاليف عملية النقل إلى حدودها الدنيا ! 
أوجه  بتعددية  تتميز  التى  الكسارات  هذه  فتعتمد 
االستعمال في عملها على منظومة املطرقة الترددية.. 
فتقوم بتهشيم وطحن معظم املواد في مكان العمل.. 
بفضل  وذلك  التشغيل  تكاليف  تقليل  فى  فتسهم 

قدرتها اإلنتاجية العالية وسهولة نقلها وقلة تكاليف صيانتها.
احلقيقى  الرائد  هى  اإليطالية    MB أو   Meccnica Breganzese شركة  إن 
فى تصميم وإنتاج هذا النوع من األجهزة.. وقد متكنت الشركة فى السبع 
سنوات األخيرة من أن تركز وتتخصص فى إنتاج مثل هذه األنواع من معدات 

وأجهزة الطحن والتكيسر. كما قامت الشركة بالعديد من االستثمارات فى 
مجال األبحاث والتطوير فى هذا اجملال.. مع التركيز على أهمية حتقيق راحة 

ومتطلبات عمالئنا.
وتنتج شركة MB أربعة موديالت مختلفة ذات أحجام وقدرات مختلفة من 
هذه الكسارات وهى  BF 120.4 - BF 90.3 - BF 70.2 - BF 60.1 .. كما اخترع 
مهندسو الشركة جهازاً صغيراً لكل موديل من املوديالت األربعة ميثل أحد 
احللول املستحدثة القادرة على تسهيل عملية الطحن.. 
احلديدية  واملواد  األسياخ  وفصل  تفريق  جهاز  وهو  أال 
بهذه  اجلهاز  هذا  يقوم  حيث  املطحون.  الركام  باقى  عن 
املهمة ومبجرد تركيبه وتشغيله على الكسارة الطاحنة 

بواسطة دعامته اخلاصة.
MB ال جدال فيها.. أال  هناك نقطة تفوق أخرى لشركة 
وهى ميزة الدعم الفنى وخدمة ما بعد البيع التى تقوم 
بها مجموعات من موظفى الشركة يتمتعون باحلماس 
وبخبرات عملية واسعة فى مجال التكسير والطحن فى 
نفس مكان العمل. فنحن نتابع كافة كساراتنا الطاحنة 
بدءا من مصانعنا لغاية وصولها إلى العمالء.. كما نقدم 
الكسارات  وتشغيل  تركيب  عملية  فى  املساعدة  لهم 
فى املرات األولى.. كما نقدم لهم أيضاً التدريب وكافة املعلومات الالزمة عن 
بني  وشهرتنا  سمعتنا  نضع  نحن  باختصار  ملعداتنا.  الصحيح  االستخدام 

يدى مبيعاتنا وكافة منتجاتنا.
ومن الواضح أن هذا يعطي ثماره حقاً.


