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" أن تعلن عن استحواذها على شركةLanducci" يسر شركة الندوتشي
OMZ" " (أو أم زد أوفيتشيني ميكانيكي زامبونيZamboni" زامبوني
.)"Officine Meccaniche Zamboni

 وهي شركة ميكانيكية عريقة وعالمة تجارية مرجعية،تعد شركة زامبوني
 منذ اآلن جز ًء ال يتجزأ من النشاط،في إنتاج آالت مصانع المكرونة
.الصناعي والتجاري لشركة الندوتشي
وتعد شركة الندوتشي قادرة على توفير قطع الغيار وتصليحات لمجموعة
ً  ولكن، مثل فارفالي وأوريكييتي،" المنتج الرئيسي لها هو آالت الطي والقص الشاملة والتي تحظى بتقدير دائم إلنتاج مكرونة "بولونيا.زامبوني
أيضا آالت عمل
 في مزيج من التقاليد واالبتكار الذي لطالما، ستدمج هذه المنتجات وتوسع عرض شركة الندوتشي. وآالت المعايرة، وآالت اللف، وآالت العجن،مكرونة نيدي
.ميز عملها
إن القدرة على الجمع بين المعرفة الفنية والحضور في السوق لشركتين رائدتين في هذا القطاع يعزز مكانة شركة الندوتشي جنبًا إلى جنب مع منتجي المكرونة
.في جميع أنحاء العالم
 وأنه سيسمح لها بأن تكون أقرب إلى جميع الشركات التي اشترت، القدامى والجدد،إن شركة الندوتشي على يقين من أن هذا النشاط الجديد سيحظى بتقدير العمالء
.في الماضي منتجات زامبوني وأنها من خالل هذه اإلدارة الجديدة ستكون قادرة على االستفادة من قطع الغيار األصلية والدعم الفني
 على. ولكنه يمثل في نفس الوقت تحديًا كبيرً ا للجميع، حيث تم إجراؤه في لحظة معقدة، والتي تكتسب أهمية أكبر،يعد هذا االستحواذ خطوة مهمة لشركة الندوتشي
 ترغب شركة الندوتشي في التطلع إلى المستقبل بتفاؤل وقناعة راسخة بأنه من خالل المضي قدمًا فقط،أمل أن نتجاوز أكثر اللحظات صعوبة بسبب الوباء العالمي
. كل يوم-  وليس فقط- سنتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على التكنولوجيا واالهتمام بالتفاصيل التي يحتاج إليها عالم المكرونة
. أينما كنت، تقف شركة الندوتشي بجانبك،اليوم أكثر من أي وقت مضى
Landucci is glad to announce the acquisition of the
Zamboni company (OMZ Officine Meccaniche Zamboni).
Zamboni, a historic mechanical company and reference
brand in the production of machinery for pasta factories,
has already start being an integral part of Landucci’s
industrial and commercial activity.
Landucci is now able to supply spare parts and overhauls
of the Zamboni products range. The flagship product
is the universal and always appreciated cutting-folding
machines for the production of “Bologna” pasta, such
as farfalle and orecchiette, but also nesting machines,
kneading machines, coils-maker and dosing machines.
These products will complement and expand the Landucci
offer, in a combination of tradition and innovation that has
always distinguished its work.
Being able to combine the technical knowledge and
market presence of two leading companies in the sector
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consolidates Landucci’s position next to the pasta
producers all over the world.
Landucci is sure that this new activity will be appreciated
by customers, old and new, and that it will allow it to be
even closer to all the companies that in the past have
purchased Zamboni products and that through this new
management will be able to benefit from original spare
parts and technical assistance.
This acquisition is an important step for Landucci, which
takes on an even greater significance, as it was made in a
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complex moment, but at the same time very challenging
for all of us. Hoping to have left behind us the most
difficult moment due to the global pandemic, Landucci
wants to look to the future with optimism and with the
firm conviction that only by moving forward we will be
able to keep up with the growing demand for technology
and attention to detail that the world of pasta - and not
only that – requires every day.
Today more than ever, Landucci is at your side, no matter
where you are.

