Echipamente speciale

MB CRUSHER
a încheiat un
an de excepţie
Pentru MB Crusher 2016 a fost unul
dintre cei mai buni ani din activitatea
companiei. Liderul indiscutabil în fabricarea
şi vânzarea de echipamente terasiere și
pentru demolări, cu sediul în Vicenza, a
lansat anul trecut pe piaţă cinci noi produse,
adevărate bijuterii care completează gama
MB, cea mai mare din lume și și-a făcut
simţiţă prezenţa la cele mai mari târguri
internaţionale.
Noile echipamente lansate în 2016
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Inovativă, versatilă și fiabilă, cupa de sortare MB-LS17 este
destinată în special încărcătoarelor frontale și celor pe roţi din
gama de 6,5-11 t, fiind produs exclusiv în fabrica MB din Italia.
MB-LS170 este ușoară (cântărește aproximativ 1,35 t), compactă
și are o capacitate de încărcare de 1,10 mc.
Chiar și cel mai cunoscut model din gama de cupe de sortare, modelul BF90.3, a fost îmbunătăţit. MB a creat un model mai
compact, mai robust și mai productiv, ce poate fi menţinut simplu și rapid. Potrivit pentru excavatoarele de peste 21 t, cupa de
concasare BF 90.3 este ideală pentru operaţiunile de reciclare care implică orice tip de material inert sau deșeuri provenite din demolări. Seria de cupe de sortare a mai primit un suflu nou oda-
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tă cu lansarea noului model MB-S18, destinat excavatoarelor de
20-35 t. Acesta este disponibil cu un aparat de aerosoli și un separator de fier, accesorii care măresc versatilitatea. Comparativ
cu modelul anterior, noul MB-S18 este mai compact, echilibrat și
mai ușor de întreţinut.
În 2016, MB Crusher a lansat și o nouă gamă de produse, cilindrii cu cuţite. Disponibile în trei modele (MB-R700 pentru excavatoarele de la 6 la 13 t, MB-R800 pentru cele de 10-22 tone și
MB-R900 pentru categoria de 19 -35 t), noile produse pot fi folosite pentru lucrări de canalizare, construcţie de tuneluri, demolări
de clădiri și renovări, aplicaţii subacvatice, în mine și pentru construcţia drumurilor. Producătorul a introdus, de asemenea, și o nouă cupă de sortare MB-LS220, pentru încărcătoare frontale și cele pe roţi de peste 12 t. Extrem de flexibilă, aceasta permite optimizarea încărcătoarelor, transformându-le în doar câteva minute
în adevărate staţii de sortare mobile.
Nici partea de imagine corporativă nu a fost ignorată. Anul trecut, compania a lasat un nou website. Disponibilă în 15 limbi, platforma oferă o vedere de ansamblu asupra tuturor produselor și
serviciilor promovate de cătreproducător. Cu adevărat inedit este faptul că întregul conţinut va fi adaptat și organizat în funcţie de alegerile, preferinţele, nevoile și obiceiurile clienţilor. Nu în
ultmul rând, MB Crusher a fost apreciat pentru echipamentele
sale, fiind premiat BTP Award 2016 la categoria „Produse pentru
profesioniști” și primind o menţiune specială la categoria „Produs
recomandat de către Profesioniști”.
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