Ürün Tanıtım

Öne çıkan ürün: BF90.3
Ar-Ge faaliyetlerini ara vermeden sürdüren MB Crusher, ürünlerine kattığı yeni
özelliklerle fark yaratmayı hedefliyor. Bir yıl önce yapılan en son yenilikler ve makinenin
daha da geliştirilmesi sayesinde BF90.3 nihai haline ulaşmış ve üretim kapasitesinde
artış sağlanmış gözüküyor

M

B Crusher 15 yılı aşkın bir süredir
yaptığı profesyonel çalışmaları sonucu sadece yüksek kalitede ürün
elde etmiyor, aynı zamanda kırma ve geri
dönüşüm sektöründe pazar lideri konumunu kimseye bırakmıyor. Tabii ki sadece yüksek kalitede ürün değil söz konusu
olan. Aynı zamanda ürün çeşitliliği, yenilik,
araştırma da bütün bu altyapıyı oluşturan
etkenler arasında. BM Crusher’ın özellikle
gurur duyduğu ürünü BF90.3 kırıcı kovasının bir özelliği de dünyanın ilk patenti üretilen kırıcı kovası olması. BF90.3 her yerde, her zaman ve bütün olumsuz şartlara
rağmen çalışacak şekilde tasarlanmış. İlk
üretildiği yıldan bu yana geçen zaman sürecinde bazı yenilikler uygulanmış ve kova
aynı zamanda güçlendirilmiş. Böylelikle
BF90.3 sadece her türlü kırma işlemlerine uygun olmayıp aynı zamanda her türlü
malzemeyi de zorlanmadan kırabiliyor.

Ürün geliştirme çalışmaları
Bir yıl önce yapılan en son yenilikler ve
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makinenin daha da geliştirilmesi sayesinde BF90.3 nihai haline ulaşmış ve üretim
kapasitesinde artış sağlanmış. Makinenin
iç yapısı geliştirilerek üretim artışı haricinde daha dengeli ve sessiz bir çalışma
elde edilmiş. Malzemenin çıkış ağzı geliştirilmiş. Dişli sistemi merkeze alınmış ve
böylelikle standart bakım aralığı uzatılmış.
En çok basınca ve aşınmaya maruz kalan
parçalar ve özel kısımlar elden geçirilmiş
ve güçlendirilecek işlemden geçirilmiş. Bu
sayede BF90.3 daha zor şartlar altında
bile daha yüksek performans sergileyebiliyor. Bütün bu başarının altında imzası
olan MB Üretim Müdürü Diego Azzolin’in
sloganı ise “Devrim ve yenilik statik faktörler değildir ama her zaman gelişim için
meydan okuma mevcuttur” diyor. MB’nin
Ar-Ge bölümünün de ana teması ise “Müşteri Memnuniyeti”. Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarında müşterilerden gelen önerilere
çok değer veriliyor. MB Crusher 2001 yılında İtalya’da kurulmuş ve 8 şubesi, lojistik merkezi de bulunuyor. z

