ADVERTORIAL

Cu MB în carieră,

totul se transformă în profit

P

oliticile adoptate de
fondatorii companiei
s-au dovedit o alegere
câştigătoare, iar astăzi
ataşamentele MB
sunt tot mai frecvent utilizate
şi, de multe ori, fac parte din
echipamentul standard cu care
orice companie operează în
construcţia de clădiri sau de
drumuri, în cariere sau mine,
în lucrări de demolare ori de
amplasare de conducte şi orice alte
lucrări de terasare ce implică şi
curăţarea mediului.
Depunerea primului brevet
internaţional de cupă concasoare
a conturat o afacere de succes,
bazată pe inovaţie continuă şi
cercetări tehnologice permanente,
ce au adus astfel produsele MB la
un nivel de excelenţă recunoscută
internaţional. Conceptul de cupă
concasor, echipament de lucru cu
calităţi incontestabile, s-a bazat
pe intuiţia că se poate lărgi gama
de lucrări efectuate cu ajutorul
excavatoarelor, încărcătoarelor
compacte sau buldoexcavatoarelor,

adăugând la operaţiunile brute
de manipulare a materialelor şi
operaţiuni de prelucrare directă a
materiei prime. Se dovedeşte astfel
că unele dintre maşinile pentru
construcţii nu se nasc şi mor doar
cu echipamentul de lucru original,
ci se pot transforma în maşini
polivalente, prin adăugarea de noi
şi noi accesorii şi echipamente de
lucru, în acest caz cupe concasor şi
cupe rotative de sortare MB.
În ultimii ani, cupele concasoare
MB au devenit echipamente
standard indispensabile pentru
companiile ce operează în cariere,
tocmai datorită versatilităţii şi
uşurinţei cu care sunt exploatate
şi care permit ca un excavator să
devină cu adevărat şi un concasor.
În fapt, cele mai mari modele de
cupe concasoare au fost fabricate
pentru a satisface cerinţele
operatorilor din sectorul carierelor:
productivitate orară ridicată şi
rezistenţă mare în timp, la uzură şi
la solicitările grele, în condiţii de
lucru extreme. Sistemul patentat
MB permite realizarea obiectivelor

de producţie preconizate şi asigură
o reducere substanţială a costurilor
de exploatare chiar şi atunci când
se lucrează cu materiale deosebit
de dure. Gama de produse MB,
cea mai extinsă din lume, oferă
diferite tipuri de bene concasor, ce
acoperă toatăe gama funcţională
de excavatoare, începând cu cele
de 4 t şi până la cele de peste 70 t.
Cupa concasoare BF120.4, cu o
productivitate de peste 50 mc/h,
este indicată pentru lucrări de
carieră, fiind potrivită pentru
excavatoare cu o greutate de peste
28 t, în timp ce cupa concasoare
BF135.8, model lansat anul acesta,
este potrivită pentru excavatoare
cu o greutate de peste 43 t, fiind
capabilă să asigure o producţie
de agregate cu un randament de
75 mc/h. Cea mai mare cupă de
concasare din lume, modelul BF
150.10, este unică în felul său prin
dimensiuni şi performanţă, fiind
concepută pentru excavatoare de
peste 70 t şi capabilă să garanteze
o productivitate de lucru de peste
120 mc/h.

Cupele concasoare MB pentru
excavatoare reprezintă un partener
pe care te poţi baza oricând,
deoarece sunt polivalente şi
durabile în exploatare, în orice
condiţii de lucru, necesită o
mentenanţă minimă, sunt uşor
de transportat şi de montat şi nu
ocupă mult spaţiu, atunci când sunt
depozitate în incinta şantierului.
De fapt, cupa funcţionează ca un
echipament complementar al
excavatorului, în mod normal deja
disponibil pe şantier, întregind
funcţionalitatea acestuia. În acest
sens, cupele concasoare MB au
devenit un accesoriu indispensabil
pentru îmbunătăţirea procesului
de lucru şi creşterea profitului.
Chiar şi companiile mari, care
au deja în dotare, în propriile lor
cariere, instalaţii mari de concasare
şi sortare, aleg tot mai des să
achiziţioneze cupe concasoare MB,
pentru a-şi echipa excavatoarele şi
pentru a acoperi mai multe situaţii
şi procese de lucru particulare,
cum ar fi lucrul în spaţii înguste sau
cu acces dificil.

Au trecut aproape 13 ani de când Meccanica Breganzese (MB) a proiectat şi lansat
pe piaţa utilajelor de construcţii primul său model de cupă concasor, inovativul
BF 90.3, dar a fost suficient pentru a marca o revoluţie tehnică în materie de
echipamente pentru construcţii. Astfel, a deschis o nişă de piaţă prin schimbarea
radicală a metodelor de concasare utilizate la faţa locului, în aproape toate formele
de şantiere de construcţii, oferind noi oportunităţi de profit şi răspunzând rapid la
orice tip de cerinţe tehnice şi economice.
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