BCS Group

Awalnya
BCS lahir pada tahun 1943 karena jasa Eng. Luigi Carnoldi, yang merancang dan
membangun alat pemotong rumput berbaling-baling mandiri di antara unit-unit
paling pertama di dunia, dilengkapi dengan mesin pembakaran berdaya rendah.
Pada tahun 1963 didirikan MOSA, sebuah perusahaan yang berspesialisasi
dalam produksi permesinan di sektor industri.
Pada akhir tahun enam puluhan BCS memasuki bidang permesinan
pengelolaan kehijauan dengan memproduksi traktor beroda dua yang serba
guna dan "ringan" yang pertama dengan dimensi kecil, sementara saat itu yang
ada adalah mesin-mesin mahal dan berat.

Dimulai pada tahun 1970, dengan mempertimbangkan permintaan untuk
meningkatkan produktivitas dalam bidang pertanian, rotary disc mowers untuk
traktor dimasukkan dalam kisaran produk.
Pada tahun 1988, berkat penggabungan dengan FERRARI, BCS memasuki
sektor traktor terspesialisasi.
Pada tahun 1999 grup divisi pertanian diperkuat dengan masuknya Pasquali.
Hal-hal berikut menjadi fondasi yang mendasari pertumbuhan BCS: pilar-pilar
kokoh yang akan mengarah pada sukses Group yang sekarang, yang terus
merancang dan membangun mesin-mesin berkualitas yang memuaskan harapan
jutaan pelanggan.
Pada tahun 2000 Insinyur Fabrizio Castoldi, putera pendiri Group, memangku
jabatan ayahnya pada Dewan Pengelola Grup dan menjadi presiden perusahaan
yang baru.
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Siapa kami

BCS Group merupakan pemimpin perusahaan multinasional dalam industri
mekanisasi pertanian dan pengelolaan hijauan, diwakili oleh merek-merek
BCS, FERRARI dan PASQUALI, dan juga dalam pembuatan mesin untuk
pembangkit daya otonom dan pengelasan mobile, yang diwakili oleh
merek MOSA.
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DIVISI PERTANIAN DAN PENGELOLAAN KEHIJAUAN

Tahun pendirian perusahaan:
1943
Luas keseluruhan:
360.000 m2
Area yang dicakup:
120.000 m2

Divisi Pertanian Grup, yang diwakili oleh merek
BCS, FERRARI dan PASQUALI, berspesialisasi dalam
pengembangan dan pembuatan traktor khusus, traktor
beroda dua, mesin pemotong rumput bermotor, mesin
pemotong rumput dan mesin-mesin pengelola tanaman.

Karyawan:
800

BCS beroperasi di lebih dari 100 negara di seluruh
dunia, menawarkan produk-produk dan solusi inovatif yang
memuaskan harapan mereka yang beroperasi dalam sektor
pertanian dan pengelolaan lahan, baik perusahaan maupun
perorangan.

Produk:
Mesin potong rumput motor, alat
pemanen-pengikat, traktor rodadua, penyabit rumput dan pemotong
mesin rumput tebak, mesin pemotong
rumput dan pengkondisi-mesin potong
rumput untuk traktor, traktor
konvensional dan traktor berdasar roda
pendek dengan roda tak sama, traktor
isodiametrik, mesin potong rumput
profesional, generator, alat las mesin
dan menara penerangan

Pusat-pusat produksi:
• Abbiategrasso, Milano
• Cusago, Milano
• Luzzara, Reggio Emilia
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DIVISI INDUSTRI

Tahun pendirian perusahaan:
1943

Luas keseluruhan:
360.000 m2

MOSA, yang berfokus pada rancangan, pembuatan dan
pemasaran pembangkit daya, pengelas dengan tenaga mesin
portabel dan menara ringan, saat ini menawarkan sejumlah
besar permesinan yang memenuhi semua kebutuhan pasar
akan pembangkit daya dan pengelas mobile.

Area yang dicakup:
120.000 m2
Karyawan:
800
Pusat-pusat produksi:
• Abbiategrasso, Milano
• Cusago, Milano
• Luzzara, Reggio Emilia

Produk:
Mesin potong rumput motor, alat
pemanen-pengikat, traktor rodadua, penyabit rumput dan pemotong
mesin rumput tebak, mesin pemotong
rumput dan pengkondisi-mesin potong
rumput untuk traktor, traktor
konvensional dan traktor berdasar roda
pendek dengan roda tak sama, traktor
isodiametrik, mesin potong rumput
profesional, generator, alat las mesin
dan menara penerangan

BCS Group

Kantor Pusat

Abbiategrasso, Milano
Manajemen Admisintratif dan
pusat Produksi

Luzzara, Reggio Emilia
Pusat-pusat produksi

Cusago, Milano
Pusat-pusat produksi

