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M
odelul istoric a fost trans -

format pentru a oferi pe

piaøã un produs revolu -

øionar, datorat cercetãrii aprofun -

date a echipei MB ši inginerilor sãi.

Compania este devotatã satisfa -

cerii constante a cererilor clienøilor

ši nevoilor acestora, ascultând

mereu problemele avute zi de zi
pe šantierele de construcøii ši
încercând sã gãseascã cele mai
bune soluøii pentru diversele sale
implicãri internaøionale. 

Noua versiune a cupei concasoare
este mai rezistentã în operaøii, are

MB S.p.A., o com -
panie din Vicenza ši
lider mondial în
producøia ši comer -
cializarea de cupe
concasoare, s-a
aflat la târgul
Intermat de la Paris
pentru a-ši prezenta
cel mai recent pro -
dus, o nouã cupã
concasoare, rezultat
al investiøiilor în
cercetãri tehnolo -
gice ši al atenøiei
permanente acor -
date nevoilor con su -
matorilor. Compania
a ales unul dintre
cele mai importante
târguri internaøio -
nale din sectorul
construc øiilor pentru
prezentarea noului
sãu produs, evi den -
øiind impor tanøa
acestui eveniment.
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Noul BF, rãspunsul companiei MB
la cererile clienøilor
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dimensiuni compacte ši structurã

îmbunãtãøitã menitã sã faciliteze ma -

nevrele operatorului de pe excavator.

În ciuda crizei care afecteazã toate

sectoarele industriei, MB îši con fir -

mã succesul ši continuã sã inves -

teascã în cercetare ši dezvoltare,

acordând prioritate specializãrii

verticale în manufacturarea unui

produs singular care garanteazã

calitatea înaltã ši performanøele de

clasã ale cupelor concasoare. Par -

ticiparea la majoritatea evenimen -

telor naøionale ši internaøionale din

acest sector a permis companiei

MB stabilirea ši întãrirea relaøiilor ši

loialitãøii faøã de clienøi, care au

parte mereu de atenøie specialã.

La târgul internaøional Intermat, 

MB S.p.A a prezentat un produs

istoric, într-o versiune modernizatã,

demonstrând încã o datã cã in ves -
tiøiile în cercetare ši dezvoltare ofe -
ri te clienøilor sunt o asigurare a men -
øinerii unor niveluri ridicate în ceea
ce privešte calitatea ši satis facøia.

Compania MB S.p.A. ši-a început

ac tivitatea în anul 2001, în Breganze,

iar acum exportã în peste 100 de

øãri ši este apreciatã pentru ino -

vaøia ši tehnologia produselor sale,

precum ši pentru calitatea servi -

ciilor. Capacitatea de a rãspunde

cererilor pieøei ši asistenøa tehnicã

oferitã numerošilor sãi clienøi au

contribuit la dezvoltarea mãrcii MB

în întreaga lume. n

Revista de Unelte ši Echipamente n iunie 2009 11

00-00 noutati MB:00-00 macheta rue_basic.qxd  6/4/2009  12:16 PM  Page 11


