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Baldes britadores da MB S.p.A.
nas principais feiras de constru-
ção e reciclagem

A empresa italiana MB S.p.A.,
fabricante dos baldes britadores
BF, mantém um forte crescimento
da actividade: alterou recente-
mente a sua tipologia societária
para SpA e obteve a certificação
UNI EN ISO 9001:2000.
Inglês, Italiano, Grego, Alemão,
Francês ou Espanhol, são apenas
algumas das línguas faladas
pelos visitantes dos certames
onde a MB participou a expor os
seus equipamentos decorridos os
primeiros cinco meses do ano. De
Las Vegas a Milão, de Milão à
Grécia e à Áustria, para em Abril
retornar a França e fechar Maio
com uma etapa espanhola em
Saragoça, é um percurso que
reflecte a intensa estratégia pro-
mocional da empresa, que criou
um produto várias vezes premia-
do pelas suas características ino-
vadoras.
Assim, os baldes britadores BF
estiveram em Las Vegas na World
of  Concrete, uma das mais visita-
das feiras de construção nos
EUA. Seguiu-se uma etapa italia-
na na Made Expo de Milão e
depois de uns dias em casa, os
equipamentos foram apresenta-
dos ao público da Metec 2009 na
Grécia. 
De 25 a 28 de Março foi a vez do
certame Mawev Show na Áustria
e no passado mês de Abril a MB
esteve em força na Intermat de
Paris, evento mundial em que

participa desde 2006 e onde
sempre alcançou êxitos relevan-
tes. Finalmente, durante o mês de
Maio, expôs na Fider 2009, feira
de referência no domínio da reci-
clagem.  
Mesmo em tempos complicados,
a MB S.p.A. continua a crescer e
a propor um meio evoluído tecni-
camente para trituração. Esta
evolução nas operações resulta
na transição de sociedade por
quotas para sociedade por
acções, concretizando assim o
objectivo do reconhecimento
mundial. 
Através desta transformação,
abrem-se novas fronteiras para
as actividades de investigação e

desenvolvimento, entrando mais
capital para optimização dos
recursos.
Por outro lado, para além desta
alteração, a empresa italiana
obteve a certificação UNI EN ISO
9001:2000 após um período de
testes e abrangendo a qualidade
dos produtos, a assistência pós
venda e comercial aos clientes e
a gestão administrativa. “Uma
certificação que representa um
passo indispensável para ofere-
cer aos próprios clientes um pro-
duto excelente e de qualidade,
confirmando uma vez mais a
nossa liderança mundial neste
âmbito”. 
www.mbcrusher.com


