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MB sätter Italien i rampljuset på  
fotbolls-VM 2010

Italien är ett av topplagen i nästa fotbolls-VM som hålls i 
Sydafrika den 11/6–11/7 2010. Det passar därför bra att det  
italienska företaget MB S.p.A, Vicenza leverar maskiner vid 
bygget av Johannesburgs nya stadium Soccer City Stadium. 
 

“Vi blev jätteglada när vi , tillsammans med vår sydafrikanska återförsäljare 
HighPower Equipment Africa, fick ordern på skopkrossar för bygget av 
stadion där öppnings- och avslutningsceremonin för VM 2010 kommer att 
hållas.” Det säger VD:n för MB S.p.A, Guido Azzolin. “Det var en riktig 
överraskning och gjorde oss stolta, både över våra produkter och över att 
kunna ge en bit av Italien på ett sådant här stort världsarrangemang“

För flera år sedan hölls ett möte mellan sydafrikanska  förhandlare. Det var 
då Vicenzaföretaget bestämde sig för att söka sig utanför Italiens gränser och  
erövra världsmarknaden. MB:s försäljningschef tvekade inte en sekund när 
den lokala säljaren kontaktade honom, utan tog första bästa plan till Sydafrika. 
Det tog inte lång tid att övertyga kunden om kvalitén och mervärdet på 
en italiensk produkt, och man etablerade ett samarbete som fortfarande är 
blomstrande och stabilt.

Flera besök följde på det första och detta har lett till att MB nu har exporterat 
ett stort antal maskiner till Sydafrika. Förra året ställde MB dessutom ut på 
Sydafrikas största industrimässa där man gjorde stor succé. Man hade många 
besökare i montern och antalet sålda maskiner överträffade MB:s vildaste 
förväntningar. I och med introduktionen av skopan i Sydafrika fick även 
kunder från andra afrikanska länder upp ögonen för fördelarna med skopan 
och dess många användningsområden. 

Medverkandet vid uppförandet av Soccer City Stadium började med att 
man upptäckte att det stora bygget genererade betydande massor av inert 
material*. Detta gav idén till att offerera skopkrossen, något som togs emot 
av byggledningen med stor entusiasm.
 

*Inert material löses inte upp och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt. Det bryts inte ner biologiskt men 
inverkar inte på andra material som det kommer i kontakt med på ett sådant sätt att det skadar miljö eller 
människors hälsa. Exempel på inerta material är porslin, tegel, sten och betong.

MB S.p.A. är specialiserade på skopkrossar, högutvecklade maskiner som designats för att motsvara kundernas behov vad gäller kvalitet och effektivitet.   
MB har utvecklat en konkurrenskraftig och ekonomisk lösning, vars fördelar bekräftas i och med användandet på Soccer City Stadium i Johannesburg.

Som ett resultat av stora investeringar och  mycket forskning kan det 
italienska företaget leverera tekniskt avancerade skopkrossar med en 
oöverträffad prestanda. Det var därför Liviero Civils som har hand 
om bygget av Sydafrikas största stadium (kommer att rymma nästan 
100.000 personer) valde just MB:s produkter. Projektet visar på ett 
bra sätt flexibiliten hos MB skopkrossar. Det belyser också MB:s 
internationaliseringsprocess. Den som gjort att företaget under många 
år varit bland de ledande tillverkarna av skopkrossar internationellt sett. 

VD Guido Azzolin sammanfattar: “In a period of global economic crisis like 
the present, our machines in Johannesburg demonstrate that companies that 
invest in research and technology and propose cutting-edge products will 
always be successful and can establish a strong presence even in such elite 
segments as that of large-scale construction.”

 

 
 

MB  S.p.A., startades i Breganze 2001. Man exporterar idag till 100 olika 
länder. Företagets höga tekniska kunnande och servicenivå har gjort MB till 
det starka varumärke det är ute i världen idag.
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En av MB:s skopkrossar i fullt arbete på Soccer City Stadium.


