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ника. ИПО ще покаже и лагерни втул-
ки и облицовъчни плочи за трошачки 
от собствената си производствена гама. 

MB S.p.A.
Италианската компания, която е во-

дещ световен производител на прикач-
ни челюстни трошачки, участва и на 
тазгодишния технически панаир заед-
но с дилъра си Никекс. На преден 
план е изложена кофа-трошачка модел 
BF90.3 – един от бестселърите на фир-
мата. Той е с размери на входа 900х510 
мм, постига производителност от 18 до 
40 куб. м/ч при изходящи размери на 
материала от 20 до 120 мм. Капаците-
тът на загребване на BF90.3 е 0,8 куб. 
м. Подходящ е за монтаж на верижни 
багери с маса 20-28 т.

Според MB S.p.A. произвежданото 
от тях оборудване е променило ради-
кално методите за работа на строител-
ните обекти. Голямо значение има въз-
можността за претрошаване на скал-
ни отломки, строителни отпадъци и др. 
на място, без да е необходимо те да 
бъдат транспортирани за допълнителна 
преработка. По този начин строителна-
та фирма постига значителни икономии 
на време и средства. 

POWERTEK България 
Щандът на компанията е разположен 

на открита площ XII-19. За тазгодишното 

си участие POWERTEK България отново 
подготвя разнообразна техника:
F  Мобилна кариерна техника за тро-

шене, пресяване, премиване и ре-
циклиране TEREX Finlay – произве-
дени в Ирландия от висококачест-
вени материали, кариерните инста-
лации на TEREX Finlay са подходящи 
за всякакъв тип добивен материал и 
рециклиране;

F  Бетонни решения от PICCINI – ита-
лианския производител на мобил-
ни и стационарни бетонови възли, с 
близо 60-годишна история;

F  Venieri – челни товарачи и комбини-
рани багер-товарачи от Италия;

F  Макет на асфалтова база LINTEC – 
асфалто-смесителна инсталация с па-
тентована технология на изсушава-
не и транспортиране на материали-
те. Базите, произвеждани в Герма-
ния, се изграждат от ISO контейнери 
с поместено в тях оборудване, кое-
то ги прави изключително удобни и 
евтини за транспорт, както и гаран-
тира бърз монтаж и демонтаж, пора-
ди липсата на нужда от бетонов фун-
дамент. Производителността им е от 
120 до 240 тона на час.

Сигма България 
Дружеството участва на междуна-

родния технически панаир Пловдив на 
съвместен щанд с Volvo Trucks. По този 
начин двамата вносители на шведския 
производител се надяват да привлекат 
вниманието на клиентите от строител-
ния бранш като съберат всичко необ-
ходимо за тях на един щанд. Строител-
ната механизация е представена от че-
лен товарач Volvo L110F – 19-тонна ма-
шина, която намира приложение в ши-

рок диапазон дейности, както 
и от демонстрационен вери-
жен багер ЕС360С – 38 т. И 
двете машини ще бъдат при-
дружени със специални цено-
ви предложения по време на 
панаира. Щандът на Volvo е 
открит и се намира срещу па-
лата 7 на площ от 300 кв. м. 
Освен изложените експона-
ти, Сигма България предлага 
и специални цени за демон-
страционни машини. В до-
пълнение фирмата представя 

и всички актуални промоции свърза-
ни със следпродажбеното обслужване.

Терра България 
На площ от 500 кв.м (Открита площ 

№ XII-18) имате възможност да види-
те част от продуктите на Терра Бълга-
рия, както и да получите информация 
за цялата гама машини, които фирмата 
предлага: строителна и пътностроител-
на техника, кранове, трошачки и сита, 
складова техника.

Фирмата представя:
F  Комбинирани багер-товарачи JCB – 

Новите комбини-
рани багер-товара-
чи на JCB 3CX/4CX 
ECO са по-ефек-
тивни от всяко-
га! При стандартна 
работа иновативни-
те системи EcoDig, 
EcoRoad и EcoLoad 
могат да спестят до 
16% от разхода на 
гориво, при по-ни-
ско ниво на шум и 
вредни емисии;

F  Челни товарачи JCB, с възможност за 
монтаж на специализирани устрой-
ства за товарене на различни ма-
териали;

F  Верижни и колесни багери и мини-
багери JCB;

F  Минитоварачи JCB от серията 160 – 
190 Robot, предлагащи голяма ма-
невреност за работа в ограничени 
пространства;

F  Телескопи JCB Loadall – производи-
телни и надеждни, ергономчни и с 
отлична панорамна видимост;

F  Повдигачи с телескопична стрела JCB 
Teletruck;

F  Електро-, газо- и мотокари Nissan 
Forklift с товароподемност от 1,5 до 
7 т и мотокари с напречна вилка от 
серията Jumbo.
На щанда на фирмата можете да 

получите информация относно теку-
щи кампании и промоции на ТЕР-
РА, както и подробна информация за 
крановете Sennebogen функционални-
те трошачки и сита на Rubble Master 
и McCloskey. 
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