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Bedre miljø 
- ingen vedligehold!

- et diesel partikel fi lter, der fjerner >90% PS
100% Vedligeholdelsesfri!
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Byggeteknik131 x 180 mm

RID STORMEN AF 
SAMMEN MED OS

VI TILBYDER
• Caterpillar driftssikkerhed
• Teknisk og produkt support
•  Produktudbud, der passer til  

dine behov
•  Pon Equipment medarbejdere og 

ekspertise, du kan regne med
•  Udvalg af konkurrencedygtige 

finansieringsmuligheder

•  Integrerede ny-, brugt-, 
udlejnings- og serviceløsninger

•  Maskiner, der er designet til 
opgaverne

• Højeste gensalgsværdi
• Bedste investeringsafkast
• 42 år i branchen

Italienerne på plads på VM-arena i Sydafrika

Gammel kending
bliver frisket op

Det er ikke bare på fodboldbanerne, at italienerne 
lægger en dygtig taktik. MB S.p.A., som leverer 
knuseskovle, så tidligt mulighederne ved VM i fod-
bold i Sydafrika

Carraro Superpark stammer helt tilbage fra 1991, og 
kommer nu igen i ny opfrisket version

Italienske MB S.p.A. har med 
stor succes brugt VM i fodbold i 
Sydafrika som løftestang for at 
få sat gang i eksporten af knuse-
skovle til store gravemaskiner.
Allerede for flere år siden holdt 
italienerne møder med sin syd-
afrikanske importør, fordi fir-
maet var på forkant med, at der 
skulle ske omfattende nedrivnin-
ger af gamle stadions for at op-
bygge nye og tidssvarende til 
VM i fodbold.
Det er ikke alene VM i fodbold, 

men den generelle udvikling i 
Sydafrika, der gør det til et inte-
ressant marked for mange euro-
pæiske firmaer indenfor bygge- 
og anlægssektoren.
- Vores salgsfolk har været i Syd-
afrika mange gange i de seneste 
år for at bygge markedet op sam-
men med vores importør. Vi har 
også vist vores knuserskovl på 
en stor messe i Sydafrika, og det 
har ført til, at vi har fået gode 
kontakter i andre lande i det syd-
lige Afrika, siger Guido Azzolin, 

der er adm. direktør for MB 
S.p.A. De avancerede knuser-
skovle er bl.a. blevet anvendt af 
entreprenørfirmaet Liviero Ci-
vils, som bygger det nye Soccer 
City Stadium i Johannesburg, 
som kan rumme ca. 100.000 til-
skuere. Guido Azzolin er stolt af 
at levere udstyr til det stor pro-
jekt, og han understreger, at de 
omfattende ordrer til VM-pro-
jekterne viser, at det trods global 
krise kan betale sig at udvikle og 
investere i udvikling.

En store gravemaskine med knuseskovl i gang med at knuse brokker ved byggeriet af det nye stadion i Jo-
hannesburg, hvor VM-finalen i fodbold skal spilles.

Det er ikke så ofte, at en maskin-
model holder i over 20 år, men 
det gør Carraro Superpark, som 
kom på gaden første gang i 1991 
og nu igen kommer i en ny ver-
sion med en række forbedringer, 
men grundlæggende med de 
gammelkendte egenskaber.
- Det er den gode gamle Super-
park kombineret med forskellige 

fremskridt specielt indenfor 
komfort og betjening, siger Kar-
sten Fog fra HA Fog, der impor-
terer Carraro i Danmark. 
Den nye Superpark har fået ny 
joystickbetjening, og samtidig er 
førerkomforten forbedret med et 
nyt luftaffjedret sæde og mere 
plads i kabinen. 
Der er mindre støj i maskinen 

bl.a. i kraft af nye ventiler.
- Superpark bærer præg af, at 
Carraro er en rigtig traktorfabrik. 
Det betyder, at den er fremstillet 
meget robust, og den har en stor 
løfteevne. Teknisk er maskinen 
relativt simpelt opbygget, og det 
giver naturligt en meget stor 
driftssikkerhed. Opbygningen er 
som tidligere med de to hjul helt 

fremme, der sikrer den store løf-
tekraft i trepunktsophænget, si-
ger Karsten Fog.
Carraro Superpark er forsynet 
med en Yanmar dieselmotor 37 
hk og hydrostatisk transmission. 


