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Първото значимо събитие през тази 
година бе промяната на името на фир-
мата, нейната структура и организация: 
от началото на 2009 компанията от дру-
жество с ограничена отговорност се 
трансформира в акционерно друже-
ство: от Мeccanica Breganzese Srl в МB 
Spa. Тази промяна отразява своевре-
менно изградената международна ре-
путация на МВ, подобрените възмож-
ности за изучаване и проникване на 
световния пазар, допълнителното раз-
ширяване на производството, а и съз-
дава условия за увеличаване на капи-
тала. 

От друга страна служителите на МВ 
отдавна очакват този момент заради 
непредвидено бързите темпове на раз-
растване на компанията след нейното 
основаване през 2001 г. Друго важно 
събитие във фирмения живот на МВ е 
сертифицирането на системата за уп-
равление на качеството по UNI EN ISO 
9001:2000. 

Всички усилия и инвестиции, вло-
жени във възходящото фирмено разви-
тие, в крайна сметка дават положите-
лен принос в продажбите и категорич-
ното налагане на марката МВ на све-
товния пазар. В тази посока особено 
показателни са следните два обекта, 
където се работи с прикачни челюстни 
трошачки МВ:

Нови жилища за  
военните в САЩ

Компанията от Виченца достави 
оборудване, предназначено за маща-
бен проект за построяване на 1635 
къщи и реконструкцията на още 443 за 
семейства на военнослужещи в арми-
ята на САЩ. Това е най-големият про-
ект за строителство на частни домове 
за военни в страната от 1996 г. насам. 
Общо 2078 жилища ще бъдат постро-
ени в близост до обединената военна 
база МакГуайър-Дикс-Лейкхърст в Ню 
Джърси, където са разположени значи-
телен брой самолети за транспортира-
не на гориво, презареждане във въз-
духа и тактически изтребители F15 на 
американските ВВС. 

Нов стадион за 
световното през 2010 г.
Едва ли някой в Италия си предста-

вя, че техният национален отбор по фут-
бол няма да се класира на някое от чел-
ните места на световното първенство в 
Ю. Африка догодина. За изпълнителния 
директор на МВ Гуидо Адзолин поръч-
ката на местния им дилър High Power 
Equipment Africa обаче е пълна изнена-
да. Сега, когато прикачните челюстни 

трошачки вече работят на Сокър Сити 
Стейдиъм с капацитет почти 100 000 
души, няма място за други коментари 
освен за признание на високото ниво 
и оригиналната технология на продукта.

Зад този успех (виж щастливия екип 
на снимката) обаче стои и немалко ра-
бота, свършена от южноафриканския 
представител на МВ. Всичко започва 
с многобройни посещения на строи-
телни обекти в Йоханесбург. От фир-
мата забелязват, че при строителството 
на новия стадион се натрупват значи-
телни количества отломки и отпадъци. 
Ето защо те предлагат на изпълнителя 
Liviero Civils прикачни челюстни тро-
шачки за справяне с огромните куп-
чини едър материал. Ръководството на 
строителната фирма в началото е само 
заинтригувано, но след това поръчката 
надхвърля всички очаквания.

По този повод изпълнителният ди-
ректор Гуидо Адзолин споделя: :”В пе-
риоди на глобална икономическа кри-
за, какъвто е настоящият, трошачките 
на МВ в Йоханесбург демонстрират, 
че компании, инвестиращи в развойна 
дейност, технологии и авангардни про-
дукти, винаги ще имат успех и ще мо-
гат да постигат силно присъствие дори 
в такъв сегмент, какъвто е строителство-
то на огромни обекти от калибъра на 
Сокър Сити Стейдиъм”. 

2009 – година от събития за
MB SPA

През последните няколко 
месеца италианските 

специалисти в 
производството на 
прикачни челюстни 
трошачки изживяха 
поредица поводи за 

радост и ентусиазъм. 
Амбициозните цели на 
компанията никога не 
са изглеждали по-близо, 
а бъдещето – толкова 

обещаващо


