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Ό
πω̋ όλε̋ οι επιλογέ̋ που σέβονται τον εαυτό 
του̋, έτσι και ο κάδο̋-θραυστήρα̋ MB έκανε τη 
«θητεία» του για να κερδίσει στο τέλο̋ του̋ βαθ-

µού̋ του «στρατηγού» µεταξύ των εξοπλισµών του αµερι-
κανικού στρατού. Όλα ξεκίνησαν από την έκθεση BAUMA 
2007 του Μονάχου, όπου παρουσιάσαµε µια διµοιρία κά-
δων-θραυστήρων σε στολή παραλλαγή̋. 

Γι’ αυτό ακριβώ̋ σήµερα µπορείτε να βρείτε στα εργο-
τάξια του αµερικανικού στρατού τον κάδο-θραυστήρα MB, 
πάντα παρόντα και πάντα σε φόρµα, ικανό να ικανοποι-
εί και τι̋ πλέον απαιτητικέ̋ και απρόβλεπτε̋ ανάγκε̋, µε 
όρου̋ αξιοπιστία̋ και παραγωγικότητα̋! 
Εδώ παρακάτω, το άρθρο ενό̋ σηµαντικού αµερικανικού 
εντύπου που απεικονίζει τη δυναµική και την επιδεξιότητα 
των κάδων-θραυστήρων MB, στι̋ φάσει̋ κατεργασία̋ στο 
εσωτερικό των διαφόρων εργοταξίων. 

Έργο: κατασκευή 1635 κατοικιών και ανακαίνιση άλλων 
443 για τι̋ οικογένειε̋ των στρατιωτικών): φιλοδοξία 
φανταστική για την Αµερική, ένα όνειρο για κάθε τοπική 
επιχείρηση να κερδίσει το έργο αυτό. Μετά από πολυε-
τή αµείλικτο ανταγωνισµό µεταξύ επιχειρήσεων του τοµέα 
τη̋ επικράτεια̋, το καλύτερο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται 
από την “Giberson Enterprise” του New Jersey. 
Κάποιο̋ ειδικό̋ λόγο̋ για την ανάδειξή µα̋ ω̋ νικητέ̋; 
Βεβαίω̋, η Giberson Enterprise, του Richard Giberson 
(πατέρα̋, ιδρυτή̋) µε τον Larry Giberson (υιό̋), είναι ει-
σαγωγεί̋ τη̋ MB, Meccanica Breganzese, για τι̋ Ηνω-
µένε̋ Πολιτείε̋ τη̋ Αµερική̋, συνεπώ̋ διαθέτουν ένα 
ευρύ αριθµό µηχανών, µεταξύ των οποίων διαθέσιµη σε 
1η σειρά, για του̋ προσεκτικού̋, οι BF τη̋ MB. Ανέκαθεν 
γινόταν λόγο̋ για την ευρωστία τη̋, τη δεξιότητα, τη συµ-
βατότητα και την παραγωγικότητα: και αυτή τη φορά µια 
απόδειξη ήταν καρπό̋ µια̋ σηµαντική̋ αναγνώριση̋, που 
κάνει να µιλάνε όχι µόνο οι Ηνωµένε̋ Πολιτείε̋ Αµερική̋ 
και όλο̋ ο τύπο̋ του τόπου, αλλά όλο̋ ο κόσµο̋! Πράγµατι 
το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 2011, καταλήγοντα̋ 
έτσι σε ένα σύνολο 2084 κατοικιών. (κάτω, µια εικόνα των 
εργασιών που ξεκίνησαν)...

Μιλώντα̋ µε το επίσηµο εισαγωγέα  Giberson, ο ίδιο̋ 
υποστηρίζει ότι το έργο αυτό προκαλεί µια απέραντη πε-
ρηφάνια σε όλου̋ εµά̋ αλλά και µια τεράστια δυσκολία 
δεδοµένου ότι υπαγορεύεται από νόµου̋ και µέτρα ελεγ-
χόµενα µε αυστηρότητα.
Από τη στιγµή που γνωρίσαµε τον Guido Azzolin και του̋ 
συνεργάτε̋ του, αµέσω̋ πιάσαµε δουλειά και σύντοµα 
φάνηκαν τα αποτελέσµατα. Γνωρίζουµε ότι επενδύαµε τα 
χρήµατά µα̋ και τι̋ δυνάµει̋ µα̋ σε κάτι που θα µα̋ 
αντάµειβε γρήγορα. Αρκεί να σκεφτείτε ότι το εσωτερικό 
προσωπικό µα̋ αυξήθηκε κατά 30 άτοµα σε µικρό χρονικό 
διάστηµα, µόνο για να καταφέρουµε να ολοκληρώσουµε 
την εργασία του “enquiries” κάδων-θραυστήρων.”

Κάθε χρόνο η MB καθίσταται αποδέκτη̋ πολλών βραβείων 
και φυσικά ολοένα υψηλότερε̋ είναι οι φιλοδοξίε̋, σύµ-
φωνα µε τα λεγόµενα του Guido Azzolin: “σήµερα το προϊ-
όν µα̋ είναι ολοένα πιο διαδεδοµένο και καθίσταται τµήµα 
του στάνταρ εξοπλισµού κάθε επιχείρηση̋ κατασκευών. Το 
να προεξοφλούµε τι̋ δυναµικέ̋ τη̋ αγορά̋ τη̋ διάλυση̋ 
και τη̋ ανακύκλωση̋ είναι ο τρόπο̋ µε τον οποίο δίνουµε 
πνοή στη θέλησή µα̋ να αναπτυχθούµε και να προσφέ-
ρουµε ιδέε̋ που συντελούν στο να κάνουν την εργασία 
των πελατών µα̋ απλούστερη, ταχύτερη και πιο παραγωγι-
κή, προστατεύοντα̋ το περιβάλλον”. Λ
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