Tanıtım

Kompakt ve Esnek: Kırıcı İş Makinesi
BF 70.2’nin Dünü ve Bugünü

MB CRUSHER, Kırıcı
İş Makinesi BF70.2’nin
Yeni Modelini Piyasaya
Sürüyor
MB Crusher’ın uzun yıllardan
bu yana müşterisi olan General Scavi e Trasporti’de, şirketin tarihçesi Adami ailesinin tarihçesi ile birlikte anılıyor; ilk girişimci
inisiyatif 1968 yılında, baba Luciano tarafından kazı ve toprak
kaldırma işlerinde uzman bir şirketin kurulması oldu.
Oğlu Massimiliano Adami; “Bugün Veneto genelinde faaliyet
gösteriyoruz ve iş alanımızı çeşitlendiriyoruz. İşte bu nedenle
MB kırıcı iş makineleri ile çalışmayı seçtik: daha karlı işler almamıza imkân tanıyarak, direkt rakiplerimiz üzerinde bir rekabet
avantajı sağlayan ekipmanlardan söz ediyoruz. Nitekim yerin-

de azaltma, yıkılan malzemeyi kaldırma masrafları ile imha
masraflarını üstlenmek zorunda kalmayan müşterilerimiz için
de ciddi avantajlar sağlıyor. Bu şekilde, bizim sağladığımız yüksek katma değerin de bilincinde olarak, geleneksel sistemlerin
sağlayabileceğinden çok daha önemli bir toplam tasarruf elde
ediyorlar.” diyor.
Kazı ve yıkımların haricinde, General Scavi endüstri sektöründe
de faaliyet gösteriyor. Massimiliano; ”Özellikle şişelerin ve cam
kapların hacimlerinin azaltılmasında mükemmel sonuçlara ulaştık, bu işlem ufalanan malzemenin geri kazanılmasına ve en iyi
şekilde değerlendirilmesine ve aynı zamanda kaplardaki sıvının
çevreye dağılmamasına imkân tanır.” diyor.
Kardeş Matteo ise, doğrudan şantiyeden, General Scavi e
Trasporti’nin MB Crusher aletlerine olan sadakatinin nedenlerini şöyle açıklıyor. ”2009 yılında BF 70.2’yi satın almadan önce,
uzun bir süre BF 90.3 kırıcı iş makinesi kullanmıştık. Paletli ekskavatörlerden lastikli ekskavatörlere geçtiğimiz zaman, MB’nin bu
makine tipine en uygun kırıcı iş makinesi BF 70.2’yi satın aldık.
Sağlamlık ve verimlilik açısından hiçbir şey değişmedi; bu açıdan
baktığımızda, BF 70.2 bizimle 7 senedir çalışıyor ve bu iş tipinde
görülen normal aşınmalar ile halen son derece güvenilir.”.
Matteo; “BF 70.2, tüm MB kırıcı iş makineleri gibi son derece kompakt ve verimli bir alet. Şantiyede bu kırıcı iş makinesinin direncini
oldukça zorlayarak (şu an 16-18 ton aralığındaki bir ekskavatör
üzerinde çalışıyor), son derece dirençli betondan oluşan blokları
ufalıyoruz. Şantiyede, bazı durumlarda önemli olabilecek toprak
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yüzdeleri ile küçük ebatlı karışık malzemeleri de ufalıyoruz; bu
durumda da verimlilik oldukça iyi ve MB makinelerinin gerçekten
önemli bir özelliği olan çenelerin özel geometrisi sayesinde kırıcı
iş makinesi kirlenmiyor. ” diyor.
Bugün artık BF 70.2 de MB Crusher kırıcı iş makinelerinin dördüncü jenerasyonu arasına giriyor. BF70.2’nin yeni modeli, yapısının
işlevsel yeni tasarımı sayesinde daha verimli ve özellikle daha zor
kullanım koşullarında daha dirençli. Sadece bununla da bitmiyor,
çıkıştaki malzeme ebatları ayarlama opsiyonlarının artışı ve yeni
bir dişli entegre sistemi sayesinde daha işlevsel ve operatif.
14 ton üzerinde çalışma ağırlığına sahip makineler için uygun
olmakla beraber, BF 70.2 S4’ün ağırlığı 2,30 tondur ve 0,66 metreküplük bir yük kapasitesine sahiptir. Kurulumu çok basit olmakla birlikte, dakikada 140 litre yağ kapasitesi, 220 bar basınç
ve 10 bar karşı basınç ile çalışır.
www.mbcrusher.com
YÜKLEME KAPASİTESİ

AĞIZ BOYUTU

KOVA ÇIKIŞ BOYUTU

BOYUTLARI

0,66 m3

L 740 x H 510 mm

≥ 15 ≤ 130 mm

2000 x 1150 H 1200mm

YAĞ DEBİSİ

BASINÇ

KARŞI BASINÇ

AĞIRLIK

MAKSİMUM ÜRETİM

140 l/min.

220 bar

10 bar

2,3 Ton

31 m3/h

UYGUN MAKİNA
≥ 14 Ton

