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ARABIC EDITION FOOD INDUSTRY

Defino & Giancaspro “has its roots in the time of mills 
made by wood”. The company was founded in 1965 in 
Gravina in Puglia (Bari-Italy) thanks to some craftsmen, 
whose main occupation was the assembling of milling 
plants and whose only capital was the work of their 
hands and their commitment to the world of wheat and 
cereals.
The master-fitter Vito Antonio Giancaspro, the father of 
the current General Manager, had many skills in various 
fields such as carpentry, mechanics, plants and food 
technology. This “artisan” disposition, after more than 
50 years, remains the cornerstone of the company 
philosophy and is one of its strengths. The company 
continues nowadays to provide its customers with 
all the experience and expertise of over one hundred 
employees with the same passion and enthusiasm. 
The goal of the Defino &Giancaspro is not to simply 
offer a machine or a plant, but to supply all the 
technologies and means to adapt them to the 
customer’s requirements.
Just like a high-quality tailored dress, the product meets 
the customers’ needs but always respect the company 
style with the unmistakable Made in Italy quality.
Engineering, prototyping, research and continuous 
development ensure always the best solution to the 
customer. In Defino & Giancaspro design is meant with 
the overall conception of work planning, with the aim 
to turn ideas into product specification through the 
precious and constant sharing of information between 
young engineers and expert workers.

The company is a specialist in realization of carbon 
and stainless steel spouting and accessories, has a 
pool consisting of more than fifty types of machines in 
various sizes and operates construction and assembly 
of structures and silos. Its success lies in the precision 
and accuracy of working, always realized within their 
own workshop, and in the use of forefront machinery 
and certified welding techniques, which offer an 
excellent finishing and quality.
The service does not end at the delivery of the supply, 
the relationship with the customer continues through 
the optimization and the implementation of the new 
product, ensuring support, maintenance and constant 
assistance, namely a complete turnkey product.  

ال ديفينو اند جان كاسبرو )Defino & Giancaspro( "تغرس 
الخشب".  من  مصنوعة  فيه  المطاحن  كانت  زمن  في  جذورها 
نشأت الشركة في عام 1965 في جرافينا في بوليا )باري-إيطاليا( 
بفعل عشق عالم الحبوب من ِقَبل بعض الحرفيين الذين كرسوا 
أنفسهم لتركيب أنظمة مطاحن صغيرة وكان رأس مالهم الوحيد 

1. Drilling operation 
2. View of the metal processing workshop
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هو التفاني في العمل وأيديهم.
كان كبير الحرفيين البارع فيتو أنطونيو جان كاسبرو "Vito Antonio Giancaspro"، والد المدير الحالي، يمتلك مهارات عديدة في قطاعات مختلفة منها 
النجارة، الميكانيكا، هندسة التصنيع وتكنولوجيا األغذية. يبقى هذا الطابع "الحرفي"، هو أساس فلسفة الشركة وأحد نقاط قوتها. تستمر الشركة حتى اليوم في 

أن تقدم لعمالئها كل خبرة وكفاءة أكثر من مائة موظف لهم نفس عشق وحماس الماضي.
إن هدف شركة ال ديفينو اند جان كاسبرو "Defino & Giancaspro" ليس ببساطة تقديم ماكينة أو نظام، ولكن توفير جميع التقنيات والوسائل لتكييفها مع 

احتياجات العميل.
بالضبط مثل رداء مصنوع خصيًصا عالي الجودة، يلبي المنتج احتياجات العمالء بينما يظل مخلًصا ألسلوب الشركة مع الجودة الجلية للصناعة اإليطالية.

 Defino" تضمن الهندسة، وإنشاء النماذج األولية، والبحث والتطوير المستمر حل أفضل دائًما للعمالء. يُدَرك التخطيط في شركة ال ديفينو اند جان كاسبرو
Giancaspro &" بالمفهوم األكثر عالمية لتنظيم العمل، الذي يهدف لتحويل كل متطلب وفكرة إلى منتج خاص، عبر تبادل المعلومات الثمين والمستمر بين 

المهندسين الشباب والعاملين ذوي الخبرة. 
تتخصص الشركة في تنفيذ أنابيب وملحقات من الصلب الكربوني أو مضاد األكسدة، وتمتلك مجموعة ماكينات لها أكثر من خمسمائة نوع بمقاسات متعددة 
وتَُصنِّع وتركب بنيات وصوامع. يكُمن نجاحها في دقة وعناية التصنيع، الُمَنفَّذ دائًما داخل ورشها، باستخدام آالت في الطليعة وتقنيات لحام ُمعَتَمَدة، تسمح 

بالحصول على منتجات نهائية ممتازة.
كما أن الخدمات ال تنتهي بتسليم التوريد؛ فالعالقة مع العميل تستمر عبر تحسين وتركيب المنتج الجديد، مع ضمان الدعم، الصيانة والرعاية المستمرة، أي 

منتج كامل على تسليم المفتاح.
َعة بواسطة شركة ال ديفينو اند جان كاسبرو "Defino & Giancaspro". َتفَخر الشركة  يطلب العالم بأسره وَيسَتحِسن األنظمة والماكينات الُمنَتَجة والُمَجمَّ

بالتوريدات والتعاون المستمر ليس فقط في إيطاليا وأوروبا، ولكن أيًضا في روسيا، الواليات المتحدة، المكسيك وشمال إفريقيا.
تعمل جميع األقسام كل يوم، وهي فخورة بعملها، في أي مكان، من المكاتب إلى الورشة، من أجل تحسين وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات إلرضاء العمالء 

القدماء والجدد.

Plants and machines manufactured and assembled by 
Defino & Giancaspro are requested and appreciated 
all over the world. Almost daily and constant are 
collaborations not only in Italy and Europe, but also with 
Russia, the United States, Mexico and North Africa. 
Proud of their work, everywhere, from the offices to the 
workshop, all the departments work daily to improve 
and expand the range of products and services to 
satisfy both historical and new customers.”

منظومات مطاحن
بفضل الشغف بالعمل،
 وتقاليد خمسين عاًما
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