
PREZENÔA CUPELOR DE SPART MB ÎN INDIA
Cupele vor fi folosite la construirea autostrézii Hyderabad-Bangalore

Prima autostradé, ce va lega oraöele Hyderabad öi Bangalore din India, va fi ridicaté cu ajutorul cupelor de spart MB, echipamente ce se evi-
denôiazé prin caracteristicile lor unice, inconfundabile.  Autostrada se va întinde pe o lungime de aproximativ 600 km, cu cáte 3 benzi pe ambele
direcôii. Ea reprezinté o mare schimbare în imaginea Indiei ca o ôaré ce va beneficia de o cale de comunicaôie, transport öi comerô mai rapidé
öi mai largé în lipsa céreia, páné în prezent toate acestea  se derulau pe calea apei, pe mare. 

MB S.p.A., lider mondial în producerea öi comercializarea cupelor de spart, vede acest nou proiect ca un moment hotérátor pentru India d.p.d.v.
comercial öi economic. Proiectul se va realiza „respectánd” mediul înconjurétor, un aspect prioritar în filozofia companiei cu sediul în oraöul
Breganze, Italia. (momentan certificatul ISO 14001 este în curs de obôinere). Cupele produse de companie nu lucreazé întámplátor folosind sis-
temele hidraulice cu care excavatoarele sunt dotate ci ca urmare a unei tehnologii bine gándite. Spre deosebire de cupele tradiôionale,
folosirea cupelor MB are ca rezulat reducerea signifianté a costurilor de transport öi depozitare, respectiv creöterea posibilitéôilor de reciclare
a materialelor, a deöeurilor rezultate în diferitele faze de construcôie. 
În cazul construirii acestei autostrézi alegerea a cézut pe cupa de spart model BF120.4, care va produce materialul de umpluturé  pentru
pavarea autostrézii la fiecare tronson de 50 km. Particularitatea acestei cupe consté tocmai în faptul cé, practic, este singurul echipament
capabil sé reducé dimensinile agregatelor de la 20 cm páné la 4 cm, ceea ce face lucrul mai uöor öi mai curgétor, mai flexibil. 

India se va familiariza öi cu înalta calitate a produselor MB öi va avea prilejul de a le vedea în acôiune, de a le evalua öi de afi complet satisfé-
cute de performanôele lor. Toate acestea sunt posibile fiindcé producétorul acestor cupe este o companie de prestigiu, în continué creötere öi
cu experienôé calificaté, o companie ce deserveöte cerinôele partenerilor cu un înalt grad de réspundere. 

„Suntem cu adevérat optimiöti în ceea ce priveöte succesul acestei autostrézi ce va lega oraöele Hyderabad öi Bangalore. Ambele oraöe
urméresc cu deosebit interes fazele de construcôie ale autostrézii öi sunt extrem de excitate în a pune la încercare cupele italiene de tehnolo-
gie ridicaté öi în a obôine o noué cale de comunicaôie ce va influenôa pozitiv dezvoltarea infrastructurii Indiei”, ne-a declarat directorul general
al MB S.p.A., domnul Guido Azzolin. 

MB S.p.A.: o marcé, o filozofie, o companie care a reuöit sé-öi menôiné poziôia pe piaôé, bazándu-se în întregime pe produsele de calitate supe-
rioaré, cu înalt grad de siguranôé, multifuncôionale, cu durabilitate prelungité, dotate cu cele mai noi tehnologii, 100% de fabricaôie italiané. 
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