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Choć historia firmy założonej przez 
braci Maschio biegła niezależnie od 
znacznie starszej firmy – Gaspardo, zało-
żonej w 1834 roku, to w 1994 roku firma 
Gaspardo została częścią firmy Maschio. 
Do dziś obie występują pod wspólnym lo-
go Maschio Gaspardo.

Działając zgodnie z mottem: „Zadbaj 
o ziemię, a ona zadba o ciebie”, włoska fir-
ma stała się potentatem w produkcji nie 
tylko glebogryzarek, mulczerów czy ma-
szyn uprawowych, ale po wejściu w po-
siadanie Gaspardo – także wysokiej jako-
ści siewników, maszyn i narzędzi do upra-
wy gleby.

Własne komponenty
Firma posiada kilka fabryk we Wło-

szech. Najważniejsze to : Maschio w Cam-
podarsego, Gaspardo w Morsano al Taglia-
mento, Terranova w Cadoneghe i Unicka 
w San Giorgio delle Pertiche oraz trzy na 
świecie w Indiach, Chinach i Rumunii. Po-
nadto we Włoszech znajdują się jeszcze 
m.in. fabryka opryskiwaczy przejęta od fir-
my Unigreen w Reggio Emilia oraz fabry-
ka opryskiwaczy samojezdnych w Ceggia. 
W posiadaniu Maschio Gaspardo są także 
fabryki: opryskiwaczy Dal Degan w Ma-
son Vincentino i kosiarek do żywopłotów 
w miejscowości Bevilacqua di Crevalcore.

Jednym z głównych założeń działa-
nia firmy jest stawianie na samowystar-
czalność i wysoką jakość produkowa-

nych maszyn. To dla-
tego dwie fabryki: Ter-
ranova w Cadoneghe 
i Unicka w San Gior-
gio delle Pertiche pro-
dukują komponenty dla 
pozostałych fabryk, bę-
dących montowniami. 
Produkcja własnych 
komponentów pokrywa 
w 95% zapotrzebowanie 
montowni na części. Je-
dynymi elementami, ja-
kie Maschio Gaspardo 
musi kupić, są łożyska 
toczne i elementy gu-
mowe.

Pod naciskiem 
8000 ton

Dzięki produkcji 
komponentów i pod-
zespołów do własnych 
maszyn we własnych 
zakładach firma może 
ustawicznie kontrolować jakość i mieć na 
nią wpływ. Części do tzw. maszyn aktyw-
nych (mulczarek, kosiarek czy glebogryza-
rek), takie jak wanny, obudowy i elemen-
ty robocze (głównie bijaki, młotki, noże 
i in.), produkowane są w fabryce Terrano-
va w Cadoneghe. Z kolei elementy praso-
wane, gięte i spawane są wytwarzane w fa-

bryce Unicka w San Giorgio delle Pertiche. 
Warto zwrócić uwagę, że w tej fabryce znaj-
duje się kilkanaście wielkich pras, z któ-
rych najmniejsza ma siłę nacisku 100 t, 
największa zaś wytłacza stalowe elemen-
ty pod naciskiem 8000 t! Aby wytwarzane 
podzespoły części maszyn były trwałe, ma-
szyny wykonują elementy etapami. Jest to 
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warsztacie w Campodarsego k. Padwy na północy Włoch wyprodukowali pierwszą glebogryzarkę. Nigdy nie 

spodziewali się, że w ciągu 48 lat fi rma zacznie osiągać obroty na poziomie setek milionów euro.

Włoski potentat zwiększył niedawno swoją ofertę poprzez 
nabycie fabryki opryskiwaczy Unigreen.


