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Σ το επερχόμενο παγκόσμιο κύ-
πελλο ποδοσφαίρου, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στην Αφρική το 

2010, η Ιταλία θα είναι ένας από τους 
πλέον αξιοπρόσεκτους πρωταγωνιστές. 

Κι αυτό επειδή η εταιρεία που παρέ-
σχε τα μηχανήματα για την κατασκευή 
του καινούργιου σταδίου του Γιοχάνε-
σμπουργκ έχει την έδρα της στη Βι-
τσέντσα. Οι κάδοι θραυστήρες της MB 
s.p.a. αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται 
στο εργοτάξιο του Soccer City Stadium, 
του σταδίου, το οποίο, στις 11 Ιουλί-
ου 2010, θα αποτελέσει το χώρο όπου 
θα διαδραματιστούν οι ανεπανάληπτες 
στιγμές του τελικού του Μουντιάλ.

“Όταν, μαζί με τον αντιπρόσωπό μας 
στη Νότιο Αφρική, την εταιρεία High 
Power Equipment Africa, κατορθώσαμε 
να παρέχουμε τους κάδους θραυστήρες 
για την κατασκευή του σταδίου όπου 
θα πραγματοποιηθούν οι τελετές έναρ-

ξης και λήξης του Μουντιάλ του 2010” 
λέει ο εκπρόσωπος της MB s.p.a. Guido 
Azzolin “νιώσαμε μεγάλη ικανοποίηση. 
Ήταν μια έκπληξη που μας γέμισε υπε-
ρηφάνεια για τα προϊόντα μας και τιμή 
που θα είχαμε τη δυνατότητα να εντά-
ξουμε ένα μέρος της Ιταλίας σε αυτό το 
σπουδαίο παγκόσμιο γεγονός”.

Όλα γεννήθηκαν όταν, μετά από πολλές 
επισκέψεις στα μεγάλα οικοδομικά ερ-
γοτάξια του Γιοχάνεσμπουργκ, η εται-
ρεία διαπίστωσε ότι η τεράστια ζώνη 
που κατασκευαζόταν για το Μουντιάλ 
παρήγαγε μεγάλες ποσότητες από μπά-
ζα. Aπό εκεί δημιουργήθηκε η ιδέα της 
πρότασης του κάδου θραυστήρα, την 
οποία οι υπεύθυνοι του έργου δέχτηκαν 
με μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από κάθε 
προσδοκία.

“Είμαστε πολύ υπερήφανοι - προσθέτει 
ο κύριος Azzolin - που σήμερα μπορού-
με να πούμε και να αποδείξουμε ότι οι 

Ιταλοί μπορούν να προσφέρουν πολλά 
στον κόσμο, ακόμα και πάνω απ’ όλα με 
την ευκαιρία αυτού του κορυφαίου γε-
γονότος”.

Η συνάντηση με τους νοτιοαφρικανούς 
διανομείς έγινε πριν από πολλά χρόνια, 
όταν η εταιρεία από τη Βιτσέντσα απο-
φάσισε να ξεπεράσει τα σύνορα της 
Ιταλίας και να επιδοθεί σε μια ακόμη 
μεγαλύτερη περιπέτεια: να κατακτήσει 
τις υπερπόντιες αγορές και να κάνει 
γνωστή την ύπαρξη του κάδου θραυ-
στήρα της σε όλους όσοι θα ενδιαφέ-
ρονταν να τον αποκτήσουν. Ακριβώς γι’ 
αυτό το λόγο ο εμπορικός αντιπρόσω-
πος της εταιρείας δεν έχασε λεπτό. Mό-
λις επικοινώνησε μαζί του ο διανομέας, 
πήρε αμέσως το πρώτο αεροπλάνο για 
τη Νότια Αφρική. Δεν χρειάστηκε πο-
λύς καιρός για να πειστεί ο πελάτης για 
την ποιότητα και για την προστιθέμενη 
αξία του προϊόντος της ιταλικής εται-
ρείας, και για να δημιουργηθεί μια σχέ-
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ση συνεργασίας που μέχρι σήμερα έχει 
αποβεί σταθερή και επιτυχημένη. Μετά 
από την πρώτη επίσκεψη ακολούθησαν 
πολλές άλλες, οι οποίες επέτρεψαν 
στην MB να πραγματοποιήσει μεγάλες 
εξαγωγές μηχανημάτων σε αυτή τη νο-
τιοαφρικανική χώρα. Επιπλέον, μόλις 
πέρυσι, πάντοτε μαζί με το διανομέα, η 
MB συμμετείχε σε έναν από τους σημα-
ντικότερους διαγωνισμούς του κλάδου 
στη Νότιο Αφρική. Η συμμετοχή αυτή 
της επεφύλασσε μια τεράστια επιτυχία: 
δέχτηκε πολλούς επισκέπτες και πραγ-
ματοποιήθηκαν ακόμη περισσότερες 
πωλήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και τις 
πιο φιλόδοξες προσδοκίες. 

Η παρουσία των κάδων της MB στη 
Νότιο Αφρική επέτρεψε στην εταιρεία 
να έρθει σε επαφή και με πελάτες και 
από άλλες αφρικανικές χώρες, οι οποίοι 
αναγνώρισαν αμέσως τα τεράστια πλεο-
νεκτήματα από τη χρήση του προϊόντος 
και τις πολλές εφαρμογές του, οι οποί-
ες επιτρέπουν σε όποιον το κατέχει να 

είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός στην 
αγορά. Σημαντικές επενδύσεις στην 
έρευνα έδωσαν μάλιστα τη δυνατότητα 
στην εταιρεία από τη Βιτσέντσα, η οποία 
είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο 
αυτό, να παράγει τεχνολογικά προηγμέ-
νους κάδους, καθιστώντας τους απαραί-
τητο εργαλείο δουλειάς με απαράμιλλη 
απόδοση. Έτσι, τα προϊόντα της MB επε-
λέγησαν από την Liviero Civils για τη δη-
μιουργία του μεγαλύτερου σταδίου της 
Νοτίου Αφρικής, χωρητικότητας περί-
που 100 χιλιάδων ατόμων. Ένα έργο το 
οποίο αποδεικνύει τη μεγάλη ευελιξία 
στη χρήση των κάδων της MB, οι οποί-
οι μέσα σε λίγα χρόνια αναδείχτηκαν 
σε πρωταγωνιστές του κλάδου αυτού. 
Αυτό αποτελεί απόδειξη του διεθνούς 
χαρακτήρα της εταιρείας, η οποία εδώ 
και πολλά χρόνια είναι αδιαμφισβήτητος 
ηγέτης της παραγωγής κάδων θραυστή-
ρων σε διεθνές επίπεδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος Guido Azzolin 
συνοψίζει: “Σε μια περίοδο παγκό-

σμιας οικονομικής κρίσης, όπως αυτή 
που βιώνουμε, τα μηχανήματά μας στο 
Johannesburg αποδεικνύουν ότι οι εται-
ρείες που επενδύουν στην έρευνα και 
την τεχνολογία και που προτείνουν πρω-
τοποριακά προϊόντα έχουν χώρο στην 
αγορά και μπορούν να επιτύχουν βελτι-
ωμένες θέσεις και σε τομείς της ελίτ, 
όπως ο τομέας των μεγάλων έργων”. 
Η τεχνογνωσία της MB s.p.a. κατευθύ-
νεται προς την εξειδικευμένη παραγω-
γή κάδων θραυστήρων, πρωτοποριακών 
προϊόντων τα οποία είναι ειδικά σχεδια-
σμένα για να ικανοποιούν τις προσδοκίες 
των πελατών όσον αφορά την ποιότητα 
και την αποδοτικότητα στην εργασία.

Η MB εμπνεύστηκε μια ανταγωνιστική 
και οικονομικά συμφέρουσα λύση, τα 
πλεονεκτήματα της οποίας επιβεβαιώ-
νονται καθημερινά από τη χρήση στο 
έργο του Soccer City Stadium στο Γιο-
χάνεσμπουργκ. Λ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 

το site www.mbcrusher.com

Οι κάδοι θραυστήρες της MB 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του Soccer City Stadium του Γιοχάνεσμπουργκ


