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CRUSHING TECHNOLOGY

MB Crusher baru saja meluncurkan 
secara global generasi ketiga 
Crusher Bucket  yang telah mem-

bentuk sejarah crushing di dunia. Setelah 
dilakukan perbaikan dan pembaharuan, 
unit-unit BF yang terbaru masih merep-
resentasikan, setelah selama beberapa 
dekade beredar di pasar, model paling 
popular. Untuk pertama kalinya generasi 
baru dipamerkan dan memperlihatkan 
performanya di area demo Bauma 2016. 

Didisain untuk semua excavator, 
Crusher Bucket yang baru lebih ramping 
(compact) dengan keseimbangan yang 
lebih terjaga pada fase pengumpulan. 
Mulut crusher itu sudah diperbesar 
sehingga bisa memperluas permukaan 
crushing dan konsekuensinya produkti-
vitasnya bertambah.  

Dilengkapi dengan sistem pengaman 
debu (dust suppression), pemisah besi 
dan tingkat kebisingan yang rendah, 
alat ini dapat dengan mudah digunakan 
di lokasi proyek konstruksi, bahkan di 
area tempat tinggal sekalipun karena 
unit-unit ini dibuat memenuhi pera-
turan-peraturan mengenai kesehatan 
lingkungan yang berlaku umum. 

Bucket-bucket MB adalah satu-satunya 
di dunia yang tidak memerlukan pe-
ngeringan (pengurasan), dan juga satu-
satunya yang menjamin produktivitas 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
produk-produk imitasi BF orisinil yang 
tak terbilang banyaknya. 

Kemampuan penggilingan unit-unit 
MB bisa melebihi 110m3 / jam, berkat 

penggunaan penguat tenaga, yang me-
mungkinkan alat-alat ini dapat meng-
hancurkan material-material yang pa-
ling keras dan paling alot seperti basal 
dan granit, menjamin produk akhir 
dijual dengan harga paling rendah di 
pasar dan memenuhi standar-standar 
kualitas tinggi yang dibutuhkan untuk 
menggunakan kembali material-mate-
rial sisa. 

Unit-unit bucket MB  terbukti sebagai 
alat paling efektif yang ramah lingkung-
an dalam pekerjaan-pekerjaan seperti 
penghancuran, daur ulang, penggalian, 
pekerjaan jalan, quarry, perbaikan tam-
bang dan lingkungan yang dibuat untuk 
menghancurkan, menyaring, memilah 
dan menggunakan kembali material-
material sisa langsung di tempat. 

MB LUNCURKAN CRUSHER
BUCKET  GENERASI 3.0



EQUIPMENT INDONESIAM E I  2 0 1 6 15

MB Crusher adalah pabrikan satu-sat-
unya di dunia yang dapat menawarkan 
barisan lengkap 18 bucket: unit-unit 
crusher dan screener untuk berbagai 
excavator, loader, skid steer loader dan 
backhoe dari ukuran 2,8 hingga 70+ ton 
dengan garansi 24 bulan.

Nilai-nilai yang dipupuk oleh perusa-
haan yang dimiliki keluarga ini telah 
memungkinkan MB mencapai level-level 
keunggulan yang diakui secara interna-
sional: didirikan dan berkedudukan di 
Italia, pabrikan ini membangun jaringan 
global melalui tujuh kantor cabang in-
ternasional dengan pusat logistik yang 
tersebar di wilayah-wilayah berbeda, 
juga jaringan-jaringan authorized de-
aler yang luas serta service support di 
seluruh dunia. 

Salah satu keunggulan utama MB adalah 
kualitas organisasinya. Di markas besar 
MB yang baru, dengan luas area keselu-
ruhan lebih dari 180.000 kaki persegi, 
MB mengelola semua fase, dari riset 
dan pengembangan ke produksi hingga 
penjualan. Perusahaan ini mengenda-
likan semua rantai pasok untuk menja-
min produk-produk yang dihasilkannya 
adalah kualitas “Made in Italy” yang 
terbaik.


