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Πρόκειται να κατασκευαστεί ο πρώτος αυτοκινητό-
δρομος στη γραμμή Ιντεραμπάντ-Μπαγκαλόρ με τους 
κάδους θραυστήρα της MB, οι οποίοι ξεχωρίζουν 

για τα μοναδικά και αναμφισβήτητα χαρακτηριστικά τους. Ο 
αυτοκινητόδρομος θα έχει μήκος περίπου 600 χλμ με τρεις 
λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και θα αποτελέσει ση-
μαντική αλλαγή για την Ινδία, παρέχοντας άμεσα οφέλη, κα-
θώς και μια σημαντική ροή του δικτύου συγκοινωνιών, μετα-
φορών και εμπορίου, τα οποία μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν 
κυρίως δια θαλάσσης. 

Η MB S.p.A., αναμφισβήτητη κυρίαρχη δύναμη στην παγκό-
σμια παραγωγή και πώληση κάδων θραυστήρα, αντιλαμβά-
νεται αυτό το νέο έργο ως μια θετική εξέλιξη για την Ινδία, 
επιφέροντάς της πρόοδο, τόσο εμπορική όσο και οικονο-
μική, σεβόμενη ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλο-
ντος, πράγμα που κατέχει πρώτη θέση στην φιλοσοφία της 
εταιρείας από το Βreganze (υπό πιστοποίηση ISO 14001). 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι κάδοι της λειτουργούν αξιοποιώντας 
την υδραυλική εγκατάσταση των εκσκαφέων στους οποίους 
τοποθετούνται και, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς κά-
δους, εξασφαλίζουν εντυπωσιακή μείωση του κόστους με-
ταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων, καθιστώντας έτσι 
δυνατή την ανακύκλωση αδρανών υλικών.

Για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου επιλέξαμε να χρη-
σιμοποιήσουμε τον κάδο BF120.4, ο οποίος επιτρέπει τη 
δημιουργία σταθερών θεμελίων ανά 50 χλμ. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του BF120.4, είναι ότι πρόκειται για το μο-
ναδικό εξοπλισμό που μπορεί να κονιορτοποιήσει ήδη θρυμ-
ματισμένο γρανίτη από 20 σε 4 εκατοστά, διευκολύνοντας 
έτσι τις εργασίες και χαρίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά 
την υλοποίησή τους.

Η Ινδία θα μπορέσει να αντιληφθεί την υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων της MB, καθώς θα τα δει επί το έργον, θα τα εκτι-
μήσει και θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένη από αυτά, κι αυτό 
επειδή εμπιστεύεται μια εταιρεία με κύρος, η οποία εξελίσ-
σεται διαρκώς και είναι εξαιρετικά ικανή, ενώ παρακολουθεί 
με μεγάλη αφοσίωση τις ανάγκες των πελατών της. 
«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά την επιτυχία του οδι-
κού άξονα που θα ενώσει την Ιντεραμπάντ με τη Μπαγκα-
λόρ, οι πόλεις είναι ενθουσιασμένες που θα δοκιμάσουν τους 
υψηλής τεχνολογίες ιταλικούς κάδους μας και που θα μπο-
ρέσουν να αποκτήσουν μια νέα δίοδο συγκοινωνιών, η οποία, 
είμαστε βέβαιοι, θα ωφελήσει την Ινδία», δηλώνει ο Guido 
Azzolin, διευθύνων σύμβουλος της MB S.p.A..

MB S.p.A.: ένα όνομα, μια φιλοσοφία, μια εταιρεία που κατά-
φερε να καθιερωθεί στην αγορά με επαναστατικό τρόπο, απο-
δεικνύοντας ότι διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασφα-
λή, ευέλικτα, μακρόβια, καινοτόμα, τα οποία κατασκευάζονται 
εξ ολοκλήρου στην Ιταλία. Λ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site 
www.mbcrusher.com

Οι Κάδοι Θραυστήρα της MΒ κατακτούν την Ινδία
Οι κάδοι θραυστήρα θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του οδικού άξονα Ιντεραμπάντ-Μπαγκαλόρ
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