Negri Bossi ile 70 anlamlı yıl
1947 yılında tam olarak 70 yıl önce Negri Bossi
enjeksiyon makineleri pazarındaki uzun yaşamına
başladı. Oggiono (Como)’dan M. Pietro Negri ve Besozzo
(Varesse)’den M. Walter Bossi, Cremona’dan maliyeci
Marco Giani’nin desteği ile Negri Bossi firmasını hayata
geçirdiler.
Bu 3 adam 1943-1947 yılları arasında Giani tarafından
kurulmuş olan COGEMA (Plastik malzemeler için makine

Negri Bossi fabrikasından eski bir resmi

ve ekipmanlar genel firması) firmasında beraber

çalışmışlar ve ilk plastik enjeksiyon makinesini yapmışlardı. 1947 yılında yeni kurulan
NB firmasında M. Bossi teknik tasarımcı, M. Negri makine mühendisliği ile üretimden
sorumlu ve M. Giani ticari destek görevlerini üstlenmişlerdi.

Corso Magenta 44 adresindeki ilk NB merkezinde yaklaşık
10 kişi çalışıyordu. Firmanın gösterdiği büyüme ile aynı yıl
içinde Via Bazzini’de daha büyük bir alana taşınıldı.
Üretilen ilk makine bir
M.Bossi (soldan 3.) yeni bir NB makinesini
tanıtmakta. M.Negri en sağda.

NB 28 idi ve 15 ton
kapama kuvvetine sahip
hidrolik kapama ünitesi

2 adet kolon üzerinde çalışmakta idi.Üretilen parçalar
ise polistirilen malzemeden 28 gram ağırlığında düğme
idi. Müşteri Bergamo’da kurulu bir firma idi ve satış
fiyatı 450.000 liret (232 Euro) idi. Bir diğer ilgi çekici
konu ise kullanılan pompa Vickers olup Amerikalıların
ikinci dünya savaşı sırasında kullandığıAral kamplarında
bulunmuştu. Bu makine İtalya’da üretilen ilk makine idi.
Pazarda özel bir yeri vardı. Bu ilk zamanlarda İtalya’da
limitli sayıda hidrolik ekipman üreticisi vardı ve Negri
Bossi kendi kullandığı ekipmanların bir çoğunu kendisi
üretti.

M.Negri ve M. Bossi 1967 Milano ticari fuarında.

1948 yılında M. Bossi M. Gianni Bodini ile çalışmaya başladı. M. Bodini 1958 yılında Teknik
Müdür ve Tasarım ile Projeler Müdürlüğünü üstlenmiştir. Negri Bossi 1964 yılında Cologno
Monzese’deki mevcut yerine taşınmıştır.
Bu süreçte Negri Bossi tasarımları ile dünya çapında
bir çok patent aldı ve kapama tonajları 15 ila 1200
arasında makine üretti. 1960 yılındaki yüksek büyüme
ile Negri Bossi Pero (Milano)’da yeni bir depoyu
hizmete aldı.

M. Negri 1970 yılında vefat etti ve M. Bossi 1979
yılında emekli oluncaya kadar firmada çalışmaya devam etti.
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Negri Bossi 70 yıllık hayatında farklı satın alma süreçleri yaşadı ancak her zaman kurucularının
vizyonunu devam ettirdi. Firma her zaman enjeksiyon makineleri pazarının tarihine katkıda
bulunan makineler geliştirdi ve yeni teknolojileri takip etmeye devam etti.
Bu tanınmış markanın süreçlerine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Negri Bossi
en büyük İtalyan plastik enjeksiyon makineleri üreticisidir ve konusunda global pazar
liderlerinden birisidir.
Video için tıklayınızı : https://www.youtube.com/watch?v=7rCuhab-xq4
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