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MB Crusher în India

MB S.p.A, cel mai important pro-
ducãtor ºi distribuitor de cupe
concasoare din lume,considerã

cã acest proiect este decisiv într-un sens
pozitiv pentru India care va progresa
atât din punct de vedere comercial cât
ºi economic,respectând normele de me-
diu în vigoare, acesta fiind un aspect
prioritar al politicii companiei din Ber-
ganze (aflatã în prezent în procesul de
obþinere al certificatului ISO 14001). Nu
este întâmplãtor faptul cã aceste cupe
funcþioneazã folosind sistemul hidraulic
al excavatorului cãruia îi sunt ataºate ºi,
spre deosebire de cupele concasoare
obiºnuite, acestea presupun costuri mi-
nime cu transportul ºi depozitare a de-
ºeurilor, oferind astfel posibilitatea ca
materialele reziduale sã fie reciclate.
Pentru a construi autostrada s-a optat
pentru cupa BF120.4 care va fi folositã
pentru a realiza pavaje de stabilizare la
fiecare 50 de kilometri.Modelul BF120.4
este singura componentã din echipa-

ment care poate sã reducã dimensiunea
granitului concasat de la 20 la 4 cm,
pentru ca întreaga activitate sã fie mai
uºoarã ºi mai versatilã, aceasta fiind o
caracteristicã definitorie a echipamen-
tului.

India se va familiariza astfel cu gama
de produse MB de înaltã calitate ºi va
avea oportunitatea de a le vedea la lu-
cru, de a le evalua ºi de a
beneficia de pe urma per-
formanþelor lor ºi toate a-
cestea deorece se bazeazã
pe o companie de presti-
giu, în continuã creºtere ºi
cu o expertizã de lucru înalt
calificatã, o companie care
are grijã de clienþii sãi ºi
este atentã la nevoile aces-
tora. „Suntem extrem de
optimiºti în ceea ce priveºte
succesul acestui proiect cu
construcþia autostãzii care
leagã oraºele Hyderbad ºi
Bagalore ºi în acelaºi timp
suntem extrem de nerãb-
dãtori sã încercãm aceste
cupe de înaltã tehnologie,
fabricate în Italia ºi sã ob-
þinem o nouã cale de acces
care va fi extrem de ne-
cesarã pentru o þarã pre-
cum India” a declarat

Guido Azzolin, director general al MB
S.p.A.

MB S.p.A reprezintã un nume, o
filozofie, o companie care a reuºit sã se
impunã pe piaþã,a demonstrat cã produ-
sele sale sunt de înaltã calitate, sigure,
versatile, de duratã, inovatoare ºi pro-
duse 100% în Italia.

www.mbcrusher.com

Cupele concasoare ajutã
la construcþia autostrãzii
Hyderabad-Banglore

Prima autostradã care leagã
oraºele Hyderabad ºi

Bangalore, în India va fi
construitã folosind cupe

concasoare MB,
echipamente care s-au fãcut

remarcate pe întreg
mapamondul datoritã

caracteristicilor lor unice.
Autostrada va avea

aproximativ 600 km lungime
cu câte trei benzi în ambele

direcþii ºi va reprezenta o
schimbare importantã

pentru India, deoarece în
aceastã þarã se vor înregistra

schimbãri majore ºi o
dezvoltare rapidã a reþelelor
de comunicaþii, de transport

ºi a reþelelor comerciale, care
pânã acum se desfãºurau în

principal pe mare.


