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TANITIM

MB Crusher ‘Özel Misafir’ Olarak 
Mermer Fuarı’nda

Doğal taş, insanın kullandığı 
en eski yapı malzemesidir. 
Antik çağlardan günümüze 
kadar, doğal taşlar Türk sana-

yi ve mimarisinde önemli bir rol oynamıştır. 

Türkiye, Marmara Adası’ndan başlayarak 4000 yıllık mermer 
üretimiyle dünyanın en eski mermer üreticilerinden biri ol-
muştur. Türkiye’nin toplam mermer rezervinin yaklaşık 5,2 mil-
yar m3 – 13,9 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

Tüm bu nedenler ve daha fazlası için, MERMER Sergisi Türki-
ye’de çok önemli bir etkinliktir. 

Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında ticari bir köprü olan Fu-
ar’a 30 ülkeden yaklaşık 400 yabancı şirket ve markanın katıl-
dığı bir önceki etkinlikte madencilik makineleri, fabrika ve tesis 
makineleri ile çevre koruma, geri dönüşüm ve geri kazanım 
sistemleri gibi teknolojiler sergilenmiştir. 

2018 yılında 24’üncüsü gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Türk 
ortağı Caterpillar/Borusan Makina’nın özel konuğu olarak ka-
tılarak MB Mermer özel serisini sergileyecek olan MB Crusher,  
taş ocakları, maden ocakları ve büyük inşaat alanlarına yönelik 
olarak tasarlanan kırıcılı kova BF 135.8 ve dünyadaki en bü-
yük eleme kovası MB-S23’ü katılımcıların ilgisine sunacak. 

Her makineye uygun olarak dizayn edilen MB kırıcı ve eleme 
kovaları, çıkarılan malzemenin tamamını doğrudan çalışma sa-

hasında yeniden kullanılabilir hale getirmek için işleyebilmek-
tedir. Böylece daha önce atılmak üzere ayrılan artık maddeler, 
kalibre edilmiş partiler halinde işlenerek yeniden satılabil-
mekte veya çalışma sahasında yeniden kullanılabilmektedir.  
Bu şekilde hem kâr sağlanmakta hem de taş ocağının mine-
ral dengesi korunabilmektedir. 

MB kırıcı ve eleme kovalarının mermer ocaklarındaki kullanı-
mı ile ilgili yorumlarda bulunan MB Crusher Türkiye Müdürü 
Sefa Yıldız: ”Mermer ocaklarından çıkan cevherin %90’lık kısmı 
atıl malzeme olarak ocaklarda yer işgal ediyor. MB Crusher olarak 
bu atıl malzeme sorununa Mermer ocakları için özel olarak üret-
tiğimiz kova konkasörlerimizle çözüm sunuyoruz. Hali hazırda 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden mermer ocaklarında kullanılan 
kova konkasörlerimiz posaları geri dönüşüme kazandırarak fir-
ma ekonomisine büyük katkılarda bulunuyorlar.“ şeklinde gö-
rüşlerini belirtti. 

Mermer Fuarı ile ilgili düşüncelerini aktaran Yıldız: “İtal-
ya’nın Verona kentindeki mermer fuarı boyuncu onlarca Türk 
müşterimiz standımızı ziyaret etmişti, 3. defa katılacağımız 
İzmir fuarında çok daha fazla müşterimizle bir araya gelmeyi 
bekliyoruz. Müşterilerimizin konkasör ve eleme kovalarımızla 
neler yapabileceklerini kendi gözleriyle görme fırsatları ola-
cak.” dedi. 

Siz de gelin ve AA304 nolu standta 28 ila 31 Mart tarihleri ara-
sında MB’nin İtalyan ödüllü teknolojisi ile buluşun. 
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