
32  07-08/2010 | MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA

MB crusher
FIRMA, KTORÁ VIE, AKO PREKVAPIŤ

Talianska firma MB S. p. A. opäť 
prekvapila novým produktom: 
univerzálnym rýchloupínačom.

 MB S. p. A. so sídlom v meste Vicen-
za, je svetovou  špičkou vo výrobe a dis-
tribúcii drviacich lopát. Po sérii úspeš-
ných zariadení sa firma rozhodla prísť pre 
rok 2010 s ďalšou novinkou, a to s jedi-
nečným univerzálnym rýchloupínačom. 
Toto nové zariadenie je výsledkom neu-
tíchajúceho úsilia firmy vymýšľať a kon-
štruovať nové, technologicky vyspelé 
pracovné zariadenia, ktoré sú flexibilné 
a jednoduché na použitie, tak ako úspešné 
demolačné a recyklačné lopaty. 
 Nové rychloupínače sú dostupné 
v siedmich verziách v závislosti od typu 
stroja a použitého čapu. Univerzálny 
rýchloupínač umožňuje uchopenie a vý-
menu širokého sortimentu prídavného 
zariadenia od drviacej lopaty, búracieho 
kladiva, vrtáka až po klasické lyžice, to 
všetko za veľmi krátky čas.
 Tento nový produkt od MB taktiež 
zlepšuje rypnú geometriu stroja vďaka 
zníženiu vzdialenosti medzi ramenom 
a prídavným zariadením, to prispieva 
k zvýšeniu efektívnosti a rýchlejšiemu 
návratu investícií. A to nie je všetko, na-
máhanie stroja je tiež znížené zredukova-
ním hmotnosti zariadenia o viac ako 50 

percent oproti bežne dostupným rýchlou-
pínacím zariadeniam na trhu.
 Na porovnanie, univerzálny rýchlou-
pínač od MB váži okolo 80 kg oproti 150 
kg konkurenčného zariadenia. Univerzál-
ny rýchloupínač od MB je zariadenie, kto-
ré zvýši všestrannosť stroja, uľahčí a pre-

dovšetkým urýchli výmenu prídavných 
zariadení pre podkop a čelné použitie.
 MB S. p. A. je svetová špička v pro-
dukcii demolačných a recyklačných lopát. 
Svojím neustálym vývojom, kvalitným tí-
mom ľudí a ponukou prídavných zariade-
ní, ktoré sú absolútnou nutnosťou na kaž-
dej stavbe, si zaisťuje popredné miesto 
v tomto sektore. Produkty, ktoré táto fir-
ma ponúka, sa stali konkurencieschopný-
mi a uznávanými v mezdinárodnom me-
radle  počas niekoľko málo rokov.
 MB S. p. A. bola založená v Bregan-
ze v roku 2001, dnes táto firma exportuje 
do viac ako 100 krajín sveta a je uznáva-
ná pre svoje technologicky vyspelé pro-
dukty a kvalitný servis. Schopnosť správ-
ne reagovať na potreby trhu a technická 
podpora poskytovaná zákazníkom pod-
mienili rast a mezdinárodné renomé tejto 
spoločnosti.

www.mbcrusher.com


