MB CRUSHER: Tüm Taş Ocakları
İçin Değerli Bir Kaynak
MB Crusher’ın patentli
ürünleri, kırma işlemlerinde verimliliği artırır ve atıkları optimize eder.

rında kullanılan geleneksel makine parkurunun işini zorlaştırır.
MB Crusher sunduğu ürünler ile sadece ekskavatörlerin hareket edebildiği alanlara ulaşabilecek güçlü ama aynı zamanda
atik araç ihtiyacınıza somut çözümler sunar.

Taş ocaklarında çalışanlar
için gün erken saatlerde başlar. Vardiya saatleri, gün ışığından
en verimli şekilde yararlanmak için gündüz ve gece değişimli
olarak ayarlanır. Tüm dünyada taş ocakları ve madenlerden
her gün çıkartılan kaynaklara yönelik saygılı tavır sayesinde
gerçekleşen insan ve doğa arasında mükemmel bir ortak yaşam.

Sabit ve hareketli kırıcı ve elek gibi taş ocaklarında kullanılan
geleneksel araçların sinerji ve uyumluluğu en iyi hale getirmek
amacıyla MB Crusher, üretim sahaları için özel olarak tasarlanan Kova Kırıcı ve Elek serilerini geliştirdi. Tamamı HARDOX®
ile üretilen MB ürünlerinin, kullanılacak ekskavatöre uygun
farklı boyut ve modelleri mevcuttur. MB, taş ocağı ve madenler için özel bir ürün yelpazesine sahiptir. Bunlara dünyanın
en büyük kova kırıcıları ve elekleri de dâhildir: 70 ton ve üzeri
kapasiteye sahip ekskavatörler için BF150.10 ve 4,3 metreküp
yük kapasitesine sahip MB-S23.

Hiçbir şey sonsuz değildir. Taş ocaklarında bile mevcut varlıklar
sınırlı ve tükenmeye mahkûmdur. Bu nedenle, son zamanlara
kadar atık olarak kabul edilen malzemeler de dâhil olmak üzere tüm materyalleri faydalanabilir şekilde yeniden kullanmanın
yeni yollarını aramak gerekir. MB Crusher sunduğu çözümlerle
tüm materyalleri, hemen önemli bir gelir kaynağına dönüşebilir.
Büyük yüzölçümüne sahip taş ocakları karakteristik olarak çeşitli yükseklik seviyelerine sahiptirler. Bu durum çalışma alanla-
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Özel ve patentli “Made in Italy” teknolojisi sayesinde MB kova
kırıcı ve elekleri, üretim malzemelerini doğrudan taş ocaklarında yeniden kullanılabilecek şekilde işler. Üretim hassasiyeti,
atık olarak ıskartaya çıkarılan malzemelerin yerinde yeniden
satılabilmesi veya yeniden kullanılabilmesi için hazır hale getirilmesine olanak sağlarken aynı zamanda da taş ocağındaki
mineral dengesi de korunmuş olur.
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Taş ocakları için özel olarak tasarlanan MB kova kırıcı ve elekleri,
çok farklı sıcaklık varyasyonlarında karakterize edilen dik ve engebeli ortamlarda çalışabilir. Sorunsuz üretimi garanti eden MB
Crusher ürünlerinin bakımını ekskavatör operatörü bile doğrudan çalışma alanında çok basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Ürün bakımlarının bu şekilde yapılabilmesi MB ürünlerinin her
koşula uygun olması ve inovatif yapısı sayesinde mümkün olmaktadır. Hâlihazırda büyük kırma tesislerine sahip büyük şirketler,

dar ve erişimi zor alanlarda çalışmalarını sürdürmek için MB kova
kırıcı ve eleklerine her geçen gün daha fazla talep gösteriyorlar
.MB Crusher önümüzdeki dönemde 2 farklı etkinliğe katılım gösterecek İtalya, Rimini de 7 - 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek
olan Ecomodo Fuarında geri dönüşüm üzerine özel bir sunum
gerçekleştirecek, 12 - 16 Aralık tarihleri arasında ise MB Crusher’ın Hindistan Ofisi Excon Fuarına katılacak.

