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CRUSHING TECHNOLOGY

scree ning. Keranjang berbentuk kerucut 
yang inovatif ini  sudah dirancang khusus 

produksi per jam dan untuk menyaring se-
mua material yang dikumpulkan tanpa sisa. 

MB Crusher berterima kasih kepada semua 
distributor, klien, baik yang baru maupun 
yang lama, serta semua pengunjung atas 
antusiasme mereka selama mengunjungi 
pameran ini, dan karena respon positif 

mereka terhadap produk-produk baru yang 
ditampilkan di Bauma.

Kerja keras dan dedikasi penuh demi ke-
puasan para klien, upaya-upaya riset yang 
dilakukan terus-menerus dan passion peru-
sahaan untuk mendapatkan hasil-hasil yang 
lebih baik membuahkan kepercayaan dan 
pengakuan dari para pembeli yang diterima 
MB setiap hari dari berbagai belahan dunia 
atas pekerjaan yang dilakukan. EI

Stand MB Crusher di bauma 2016.

MB Crusher di Bauma 2016

Para pengunjung menyaksikan kapasitas yang dimiliki produk-produk MB Crusher.
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Bauma 2016, pameran internasional 
terbesar untuk mesin-mesin kon-
struksi yang diselenggarakan di Mu-

nich, Jerman, 11-17 April  berakhir dengan 
sukses besar bagi MB Crusher.

Dengan dukungan prestasi yang dicapai 
dalam pameran-pameran terdahulu, Bau-
ma selalu menjadi peluang penting bagi 
MB untuk belajar, mengapresiasi dan men-
galami produk-produk berkwalitas tinggi 
langsung dari sumbernya.

Juga tim MB Deutschland, yang menjadi 
tuan rumah pameran ini, melihat kehadi-
ran dari suatu bagian gugus tugas MB in-
ternasional yang kompak, semua bekerja 
sepenuh hati untuk melayani para pengun-
jung untuk menjelaskan produk-produk 
crusher dan screening bucket legendaris, 
juga produk-produk terbaru lainnya. 

Ribuan klien mengunjungi tiga stand pame-
ran MB, yang terdiri dari area pengunjung 
yang menyediakan berbagai informasi se-
putar produk-produk MB crusher dan scre-
ening bucket, sebuah panggung promosi 
eksternal di mana semua jajaran produk 
MB ditampilkan, dan area demo seluas 600 
m2 di area luar ruang di mana empat unit 
MB crusher & screening bucket bekerja 
non-stop -

-
duktivitas mereka, semunya menjamin ke-
serbagunaan dan penghematan waktu dan 
uang bagi perusahaan-perusahaan, tanpa 
mengabaikan kesehatan lingkungan. 

Di samping menampilkan unit-unit crusher 
bucket legendarisnya, MB juga menghadir-
kan, untuk pertama kalinya, produk terba-
ru: MB-LS220 screening bucket, yang dia-
daptasikan untuk mesin-mesin loader dan 
backhoe dengan bobot operasi berkisar 
antara 12 hingga 35 ton. Produk ini mere-
presentasikan inovasi yang sesungguhnya 
untuk sektor screening, karena belum per-
nah muncul di pasar sebelumnya. 

Sebagaimana dengan mesin-mesin screener 
di barisan ini, MB-LS200 memiliki sebuah 
keranjang dengan panel-panel modular 
yang dapat digonta ganti, tersedia dengan 
mata-mata lubang dengan ukuran berbe-
da yang mudah dipasang sesuai tuntutan 
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