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L
a târgul din peninsula ibericã,
unul dintre cele mai mari din
Spania în domeniul demolã ri -

lor ši industriei de reciclare, com pa -
nia condusã de Guido Azzolin a fost
singura care s-a prezentat în faøa
vizitatorilor cu un stand de 100 mp ši
o zonã de demonstraøii de 500 mp:
o scenã pe care au evoluat douã
din tre cele patru concasoare pro du -
se de aceastã companie; cel mai
mic din gamã (BF 60.1) ši cel mai
mare (BF 120.4). 
Demonstraøiile prac tice au atras
aten øia ši au suscitat interesul parti ci -
pan øilor la târg, stâr nin du-le curiozi ta -
tea ši surprinzându-i cu eficienøa teh -
ni cã ši practicã a „bijute riilor” teh no -
logice MB, precum ši cu nume roa se -
le beneficii pe care aceste produse
le pot aduce pe šantierele lor. 

Cu aceastã ocazie, MB S.p.A. a putut
sã conteze pe colaborarea cu dea -
lerii sãi SIMORRA S.A, un partener
de lungã duratã al companiei din
Vicenza, ši cu MAQUINARIA J.
AURTENECHE S.L. Cea de-a doua
com panie a participat pentru prima
datã la un eveniment alãturi de MB,
dând dovadã de profesionalism ši
profitând de aceastã ocazie pentru a
aduce laolaltã ši a prezenta clienøilor
sãi caracteristicile unui echipament
esenøial pentru aceastã ramurã in -
dustrialã. A fost, fãrã îndoialã, un e -

xem plu excelent de cooperare între
compania mamã ši dealerii sãi în
mai multe domenii, ducând la un
rezultat remarcabil: MB S.p.A. a fost,
încã o datã, un punct de întâlnire
pentru profesioništii din domeniu,
veniøi din diferite zone ale Spaniei, ši
care au putut sã vadã la muncã,
simultan, douã concasoare cu cupã,
precum ši alte dezvoltãri de ultimã
orã ale brandului vicenzian. 

Curajul ši capacitatea companiei
MB au fost rãsplãtite din plin cu un

premiu aproape nesperat, care vine
dupã o serie de alte premii interna øio -
nale obøinute de aceastã companie
în ultimii ani. Este un premiu meritat,
cu siguranøã, care reprezintã un nou
pas în consolidarea imaginii com pa -
niei la nivel global: inovaøie, eficienøã,
un grad înalt de specializare, versa -
tilitate, siguranøã ši încredere – toøi
acešti factori au fãcut ca doar în câøi -
va ani MB sã devinã reprezentativã
pentru cercetãrile în design ši teh -
nologia construcøiilor de echi pa men -
te care transformã pãmântul. nDezvoltarea unei culturi tehnologice, capabilã sã susøinã obiectivele strategice ale

corporaøiilor ši sã extindã progresiv orizontul de ašteptãri al acestora, este piatra de

temelie a cercetãrii ši activitãøilor de dezvoltare instituite de MB S.p.A. (S.A.), liderul

indiscutabil de vânzãri ši producøie de concasoare cu cupã. Continuându-ši rolul strategic

de consorøiu industrial, care îi caracterizeazã evoluøia din ce în ce mai profund, MB S.p.A ši-

a stabilit scopuri tangibile, dar ši intangibile – interconectate cu încredere ši capabilitãøi –

care au ajutat compania sã primeascã încã o distincøie la târgul internaøional FIDER 2009

(Zaragoza): „premiul pentru cea mai bunã inovaøie tehnologicã”. 
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MB cucerešte FIDER 2009
Compania din Vicenza a
triumfat la târgul
internaøional din Zaragoza
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În ciuda crizei globale care afecteazã toate sectoarele de activitate, MB S.p.A. a ales sã continue sã
investeascã, explorând nu doar aspectele tehnologice, dar ši expoziøiile. Participarea la câteva evenimente
naøionale ši internaøionale a pus bazele succesului companiei care a reušit ca în scurt timp sã devinã liderul
mondial în acest domeniu. Compania MB este convinsã cã este extrem de important sã devinã un punct de
referinøã atât din punctul de vedere al vânzãrilor, cât ši al clienøilor pe care îi are, iar prin participarea
constantã la târguri ši expoziøii sã stabileascã o relaøie de încredere de duratã cu øintele sale de referinøã. 
Pentru mai multe informaøii vizitaøi site-ul www.mbcrusher.com.
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