
AZ MB TÖRÔKANALAK ÚTJA INDIÁN KERESZTÜL
A törôkanalak a Hyderabad-Bangalore autólálya megépítésénél lesznek használva

Az elsô autópálya, amely összeköti Hyderabad és Bangalore városát, az MB törôkanalak felhasználásával lesz megépítve, amely kanalak
kiemelkednek, különleges és összetéveszthetetlen karakterisztikájukat tekintve. Az autópálya kb. 600 km hosszú lesz, 3 sávval mindkét irány-
ba, és jelentôs változásokat jelent annak tekintetében, hogy Indiára, mint országra, elônyösen hat a kommunikációs, transzport és kereskedel-
mi hálózatok gyorsabb és nagyobb áramlása, amely mindezidáig fôleg a tengeri utakra szorítkozott. 

Az MB S.p.A., a törôkanalak gyártásának és forgalmazásának vitathatatlan világbajnoka, úgy tekint erre a projektre, int egy pozitív fordulópont
India számára, amely elôrehaladást jelent kereskedelmi és gazdasági szempontból egyaránt, és teszi mindezt a környezet teljes tiszteletben
tartásával, ami a Breganze városában székelô cég filozófiájának alapkövét képezi (az ISO 14001 tanúsítvány megszerzése jelen pillanatban is
folyamatban van). Nem véletlen, hogy a kanalak, a hagyományos törôkkel ellentétben, azon forgókotrók hidraulika rendszerét használják,
amire fel vannak szerelve, így kínálva csökkentett szállítási és hulladékfeldolgozási költségeket, és lehetôséget az anyagok újrafel-
használására. Az autópálya megépítése ügyében, a BF120.4 törôkanálra esett a döntés, amely kitermeli majd a stabil útburkolatot, minden 50
kilométeren. A BF120.4 sajátos jellemzôje, ez az egyetlen olyan berendezés, amely képes a 20 cm-es gránit darabokat 4 cm-re összetörni, így
téve a munkát könnyebbé és flexibilissé. 

India tehát megismerkedik az MB termékek magas minôségével, lehetôsége lesz, hogy mûködés közben láthassa ôket, elemezze és teljesen
meg legyen elégedve a teljesítményükkel. Történik mind ez azért, mert a háttérben egy neves cég áll, amely folyamatosan növekszik és magas
színvonalú háttértudással, rendelkezik, egy olyan cég, amely ügyfelei igényeit a legmagasabb elkötelezettséggel kezeli. 

„Különösen optimista véleménnyel vagyunk a Hderabad és Bangalore közötti autópálya megépítésének sikerességét illetôen. Mindkét város
nagyon izgatott, hogy kipróbálhassa magas technológiájú, olasz törôkanalainkat és, hogy hozzáférjenek egy új infrastrukturális vonalhoz, ame-
lyet meggyôzôdésünk szerint, egész India méltányolni fog", mondta Guido Azzolin, az MB S.p.A., vezérigazgatója. 

MB S.p.A.: egy név, egy filozófia, egy cég, amely elérte, hogy magabiztosan pozícionálja magát a piacon, bemutatva, hogy termékeik kiváló
minôségûek, biztonságosak, sokoldalúak, tartósak, innovatívak és 100%-osan Olaszországban gyártottak. 
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