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Три истории:
История за нашата земя,
История за хора, които искат да
създадат нещо, което ще
остане завинаги и
История за иновации, кураж,
победи и дори поражения.
История на нашето време,
история от друг век
НАШАТА ИСТОРИЯ

Първата
история на
семейство
Бертолини

Семейна история
През 1918г Уго Бертолини бил 25 годишен. Той произхождал от
семейство, което е състоятелно и работел заедно с братята си. Живеели в
провинцията на Реджио Емилия, в Мармироло на улица Виа Емилия, в
голяма селска къща, собственост на семейството. Едно голямо семейство,
което винаги било обединено.
Уго имал помещение, в което се занимавал с търговия и продавал по
малко от всичко, ремонтирал велосипеди и дори автомобили.
Механиката и селското стопанство винаги са били свързани в Емилия –
машините улеснявали хората при тежката им полска работа. Първата
световна война тъкмо била приключила. Войниците се завърнали от
фронта и възобновили своята работа, но цялата страна била платила
много висока цена с много жертви, ранени и осакатени. Обратно в
полетата човешката сила вече не била достатъчна - нужни били машини.
В нашият регион за пръскане на зеленчуци, лозя и овощни дървета били
използвани ръчни помпи придвижвани с колички произведени от
фирмата Carpi базирана в Повильо.

въображение

Иновацията е друга характеристика на нашата област, която ще срещнем
и в трите ни истории. Иновация, която произтича от осъзнаването на това,
което съществува и възможността то да бъде подобрено. Днес наричаме
това "силата на нашия район".
На тези ръчни колесните помпи Уго си представя система от ролки, която
да използва движещата сила на първите бензинови двигатели Lombardini,
а след това и Ruggerini.

Първите косачки представляват истинска революция в селскосто
стопанство по това време, както с огромния си производствен
капацитет, така и с чувствителното подобряване на живота на
фермерите, на които вече не се налагало да прекарват дълги
изморителни дни в ръчно косене. Машините на конкурентите
имали странично разположен двигател и седалка за шофьора, за
да предотвратят стъпването по окосената трева. И тук отново се
появява иновацията, характерен елемент на нашите истории.
Бертолини проучва разпределението на теглото и обемите и
успява да постави двигателя централно, без това да възпрепятства
правилното събиране на сеното. Така машината е по-стабилна и
става идеална за косенена хълмисти терени.
Това е моделът 124, който имал голям успех.

иновация

Създадена е и рекламна кампания. На плакатите се появява
лозунга "специално за фермери". С 25% ръст годишно косачките на
Bertolini завладяват Европа и света. През годините '74 / '75
производството на тези машини достига 10 000 единици годишно.
Компанията, която през годините променя името си на Bertolini
Macchine AgricoleAgricole, променя и структурата на компанията.
Смъртта на Романо през 1965 г. води до продажбата на клона,
който произвежда помпите на неговите наследници, което полага
основите на Bertolini Hydro-mechanics, която все още е сред
водещите компании в Италия.
През седемдесетте години Bertolini се развива значително, като
открива офиси, фабрики и търговски обекти и в чужбина. Това са
годините на Bertolini Франция и на Bertolini Испания. Марката
става нарицателно и дори до днес, в Испания, се казва
"Бертолина", вместо косачка.
Съперничеството с BCS е отличителен елемент на този период:
големите италиански компании в сектора са били от семеен
произход.Разбира се, клиентите и дилърите също станали
"фенове": BCS срещу Бертолини.
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Втората световна война също минава през Реджио с разрушения и
труден следвоенен период, който отнема първия син на Уго: Енцо. За да
подкрепят баща си остават, Уолтър, Рино и Романо.

голямо развитие

Уго умира през 1955 г. на 62-годишна възраст. Фирмата преминава в
ръцете на синовете му. 50-те и 60-те години, са тези на великия
разцвет , „не можехме да предоставим цялата поискана стока",
спомня си 90 годишния Рино, който е жив свидетел на историята на
семейството. В края на 50-те години се развива нова тенденция:
първите култиватори, митичната серия 300. След това се появяват и
косачите, иновативен продукт, който е може би най-големия успех
на италианската селскостопанска механика.

Компанията се разраства и седалището става твърде тясно. Рино,
президентът, търси разширяване вътре и извън района на Реджио.
Бившата фабрика Саламини близо до Парма е закупена, 44 000
квадратни метра фабрика и 150 000 земя наоколо. В Реджио не било
възможно да се получи разрешение за строеж на новия завод, земята
била близо до магистралата и политическите интереси надделели.
Профсъюзите се противопоставили на трансфера и това се
превърнало в конфликт. Стачки. Климътът вече не бил същия. Това
били годините на есента на недоволството.
Краят на 70-те отбелязал началото на период на упадък.

кризата

Личният живот и бизнесът се смесили, а сериозни семейни проблеми
отнели спокойствието на Рино "Вече не исках да се боря, бях празен“
казва той.Търси мениджъри, които могат да му помогнат, но не
винаги избора е правилен.
Компанията започва да произвежда съчленени трактори за овощни
градини. Може би това е голяма крачка, дори и ако продажбите
растат. През 1979г. компанията фактурира 25 милиарда лири (около
13 млн евро), а за нея работят 360 служители. Това са годините на
първия център за дизайн на механика, новост в системата Реджио
Емилия, както и иновативен подход в управлението.
Новият завод Баззарола е в процес на изграждане: близо до
централата на предишния, функционален и красив. Той трябва да се
използва за производството на трактори. За съжаление управлението
на капитала не е добро.

През 1979 г. идва вторият масивен шок - падането на Шаха на Иран.
Иран е един от най-големите пазари на косачки. Всичко било
загубено. Bertolini печели договор за доставка на 300 трактора за
Ирак. Войната между Иран и Ирак избухва. Вече произведените 300те трактора остават в складовете. Пазарът замръзва. Оборотът на
компанията се срива от 25 милиарда лири (13 млн. евро) през 1979
до 17 милиарда лири (8 млн. евро) през 1981 година при същия брой
служители. Банките не се доверяват на компанията. Това е краят. На
24 февруари 1983г. Рино занася документите в съда, и макар че
компанията все още е финансово стабилна споразумението в съда
изисква почти 100% разплащане с кредиторите! Междувременно
компанията била разкъсана, всички активи продадени ("Заводът в
Баззарола ми струваше 12 милиарда, беше нов, все още не беше
открит. Те го продадоха за 5 милиарда "), а също и всичката лична
собственост на семейството.
Остава само марката Bertolini.
От тук започва нашата втора история, която е белязана от акт на
кураж.

Кураж

Компанията продава всичките си активи, за да бъде платено на
кредиторите. Група служителите обаче не се примиряват да загубят
работата си. Те решават да се включат инвестирайки спестяванията
си: тринайсет служителя влагат по 4 милиона лири(около 2500 евро)
всеки. През 1983 г. средният годишен доход на семейство е 20
милиона. След тоа подписват банкови гаранции като използват
собствени си активи, за да гарантират банковите заеми. Акт на кураж,
самочувствие, лудост. Те били 13 в началото и 24 в края на годината.

Силата на марката се вижда, когато има трудни времена. Основните
ни клиенти се съгласиха да финансират кооперацията. Те платиха
авансово машините, за да позволят на кооперацията да плати на
доставчиците.
Машините започват да излизат от историческата фабрика на ул.
Guicciardi . Испанския пазар отново се активизира и Autoavion, голям
дистрибутор от Испания купува стотици косачки. Съживява се и
пазара в Италия и марка Bertolini e обратно в магазините.

завръщането на Bertolini

прераждането

Създадена е Agricultural Machinery Construction Cooperativе през юли
1983 г.
Президент става Нело Ферарони, а Ренато Канедоли е избран за
вицепрезидент и финансов и административен директор. С
подкрепата на двете централни кооперации (Unione Cooperative и
Federcoop), и с помощта на новия закон (Закон Marcora), който
финансира служители, които са поели лошо дружество, новата
компанията получава кредит за закупуване на фирмена сграда.
"Започнахме с доставчиците, за да можем да се снабдим със
суровини. Беше трудно. Никой не ни вярваше. С Нело започнахме да
пътуваме с кола и да ги посещаваме един по един.", спомня си
Канедоли.
След това идва ред и на клиентите.

През 1987 г., четири години по-късно, служителите вече са 54, а
оборотът е 9 милиарда лири (4,5 млн. евро). И по-важното е, че
компанията вече е на печалба. Един милиард лири през първата
година, 900 милиона лири през втората(съответно 450 и 500 хил.
евро).
И отново смелостта, или може би лудостта: през 1986 кооперацията
купува за милиард и половина нова сграда.
Това, което е необичайно в тази ситуация, е не само съживяването
на компанията, а начина по който това било направено. Това не е
финансова сделка, нито организационно преструктуриране, а волята
на хората да преоткрият себе си: работници, служители, които се
превръщат в предприемачи , хора, които никога не са вършили тази
работа импровизират. Събранията на компанията бяха мигове на
обмен на информация и идеи, но и за споделяне и личностно
израстване на всеки. Страхът от грешки, също ги кара да дават
всичко от себе си. „Беше като разходка по въже, без мрежа отдолу.“
спомня си Канедоли.
"Ферарони и аз бяхме една вечер заедно, да се разберем какво
предстои да правим. И Ферарони, по-специално, усети тежестта
която имаме на плещите си, отговорността, че ще трябва да
управляваме спестяванията на всички " - спомня си днес Канедоли.
След първите години на възход пазарът на селскостопански машини
се забавя. В следващите 10 години до 1993 година, оборотът е спрял
на 11 милиарда лири (5,6 млн евро). Компанията няма капитал, с
който да финансира развитието на нови пазари и нови модели и
най-вече да поднови производствената база, която остава с
обоурудването от 70-те години.
Съдружниците обсъждат бъдещето на компанията. Президентът
Ферарони разбира, че е време за промени. Трябва да намери
партньор, който не само да инвестира капитал, но и да е
индустриален партньор. Тогава през 1994 пристига Yama.
И тук започва третата ни история.
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Изборът

Третата история произтича от закон, който бил променен през тези
години.

През 1995 г. войната в бивша Югославия е свършила, оставяйки
хиляди жертви и опустошена страна. Европейската Общност решава
да се намеси с програма за помощ за населението. В селското
стопанство са необходими малки, лесно управляеми и евтини
роторни култиватори. Решено е 1,500 машини да бъдат раздадени в
Босна, където са едни най-пострадалите райони. Всички европейски
производители участват в търга. Но Bertolini го печели. "Вашите
продукти са най-добри", казва техническата комисия, но датата на
доставка е решаваща: компанията има на разположение само четири
месеца. А месеца е Октомври, и в периода влиза и месец Декември с
многото си празнични и почивни дни.
Предизвикателство: Бруно Таляти, отговорен за поръчките, въвлича
всички доставчици. Това е невъзможен залог. Най-големият договор
в селскостопанския сектор, който някога е бил възложен от
Европейската Общност. Четири месеца, за да се направят 1500
машини, това се равнява на 9 милиарда лири(4,6 млн. евро). За
сравнение компанията има оборот през 1994г., 14 милиарда (7,3 млн
евро) за дванадесет месеца. Но тук идва силата на кооперацията:
колективни усилия. Всички сътрудничат, и работят здраво. Никой не
се е отдръпнал или отказал.
Новата организационна структура работи безупречно и последните
машини са доставени в началото на Февруари 1996 г.

Кооперациите се основават на принципа на взаимност, а именно да се
купуват стоки или услуги или да се работи за членовете на
кооперацията. Вторият стълб е "една глава, един глас", т.е. не се взима
предвид броя на притежаваните акции.
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През 1992 г. нов закон въвежда фигурата на "финансиращия
партньор", който влизайки в кооперация, има право на свои
представители в борда на директорите и право на глас
пропорционално
на
финансирането.
Agricultural
Machinery
Construction Cooperativе е сред първите в Италия, които прилагат
закона. Със смелост противопоставяйки се на известно нежелание на
кооперативния сектор, позволява на Яма да влезе с капитал в
кооперацията. Ферарони и Канедоли разбрали ситуацията: без свеж
капитал, няма шанс да осъществят нужните инвестиции за, които
постоянно развиващия се пазар изисква. Още повече че, след чудото
да се спаси компанията и марката,тя се нуждае от различен подход в
бизнеса, с по-голямо съответствие с времето.

пристигането на Yama

През 1994 г. Yama влиза в управлението назначавайки младият
(тогава) Еудженио Патачини, бивш генерален мениджър на Oleo-Mac,
за вицепрезидент и генерален мениджър.

Yabe S.p.A. и
новите продукти

Първата цел била ръст, дори и чрез външни пазари. Nibbi, друга
историческа компания от , района на Реджио (основана през 1948 г.,
през 2018 г. марката ще се навърши 75 години!), била в икономическа
криза и собствениците искали да прехвърлят компанията в Пиаченца.
4 милиарда лири оборот(около 2млн. евро), няколко големи
чуждестранни клиенти (Fog в Дания, Weterings в Холандия, MDS в
Белгия, Agricortes в Португалия), допълват картината. Джиакомо
Ферети, тогава вицепрезидент на Емак, сграбчва възможноста и
реализира сделка по придобиването на Nibbi. Фабриката остава в
Реджио Емилия и Nibbi става част от Bertolini.

Nibbi в лиза в Bertolini
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В последните години на века: или по-конкретно през Април 1996 г.
кооперацията се превръща в акционерно дружество с името YABE
S.p.A., съчетавайки Yama и Bertolini. През 1997 г. отваря врати новата
фабрика в Strada della Mirandola, където сега се намира Tecomec.
Техническият отдел е подсилен, което поражда нови продукти:
роторния култиватор 411, първият, който използва червячен
предавателен механизъм, нови серии косачки 140, и
транспортьори. Векът се затваря с оборот от 28 милиарда( 14 млн.
евро). Възраждането на Bertolini е сигурно.
През 2000-та година има голям ръст, президентския пост се предава
от Патачини на Паоло Бучи, настоящият президент на Comet .
Компанията продължава да расте и в края на 2007 г. оборота
преминава 22 милиона евро. През същата година най-сетне
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Клонът "помпи" е отделен
от компанията, давайки
живот на "Бертолини
Иромеканика"

Новото ръководство променя организацията на производството:
дългите монтажни
линии , подходящи за големи серии
стандартизирани продукти, са заменени с работни станции.
Машината се разделя на подкомпоненти, скоростни кутии,
кормилна уредба, и довършитените работи: това увеличава
производителността и гъвкавостта.
Това е избор, който се отплаща веднага.
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Bertolini
Macchine
Agricole S.p.A.
се съгласява

1994

Кооперацията
C.C.M.A е основана
с президент Нело
Фаррарони

C.C.M.A. придобива
марката Nibbi

1995

Bertolini S.p.A.

Нашето име. Нашата марка.
Останалото е скорошна история; през 2008
г. Emak купува Bertolini S.p.A. за да допълни
гамата си с малки селскостопански
машини.
И тук започва друга история, която ще
разкажем друг път.

реорганизация на
производството

1965

Изработена е 124
"моторна косачка
за офроуд"

променя името си обратно

Рационализирането и интегрирането на гамите на двете марки и
поддържането на съществуващите дистрибуторски мрежи било
първата цел, преследвана успешно, макар и с известни жертви:
спира се легендарната триколесна косачката 124, и дори
съчленените тракторите за овощни градини. "Трябва да се
съсредоточим върху това, което правим най-добре и върху това,
което продаваме", била основната идеология.

Nasce
YABE S.p.A.
Който включва
корпорацията C.C.M.A.,
Eugenio Pattacini
е президент
1997

1996

C.C.M.A. печели търга на
Европейската общност за
доставка на 1500 двуколесни
култиватори за Босна

YABE S.p.A. си връща името
Bertolini S.p.A., Paolo Bucchi
става президент

2006

YABE се мести в нова
фабрика в Strada Della
Morandola, Reggio Emilia

2008
Emak S,p.A. придобива
Bertolini S.p.A.

