


A következő oldalakon szeretnénk bemutatkozni Önnek, megmutatni, kik vagyunk és mit 
szimbolizál a márkánk. Mi hajt minket, hova szeretnénk eljutni és mi különböztet meg minket 
másoktól - mint fejlesztőt, mint gyártót és mint partnert. 

A bizalom képezi cselekedeteink alapját, a bizalom a legfontosabb elvünk. Hiszen a profi, aki 
az iparban és az építőiparban a tudása legjavát adja, 100 %-osan meg kell, hogy tudjon bízni a 
rendszermegoldásainkban. Számunkra ez egyszerre ösztönzés és kötelesség, hiszen pont extrém 
körülmények között - vagyis "mindig, ha fontos" - válik nyílvánvalóvá, mi különbözteti meg a Power 
Tool Solution rendszereinket a többitől. 

Ezért járjuk be rendszeresen az egész világon az építkezéseket és tanuljuk a profikkal a helyszínen 
folytatott párbeszédekből, hogyan tehetnénk a megoldásainkat még jobbá. Ehhez bátorságra is 
szükség van, hogy megkérdőjelezzünk dolgokat, amelyek tegnap még sikeresnek számítottak. 
Hiszen így születnek a holnap újításai. 

A legjobb példa erre: az akkus technológia vezetőjeként konzekvensen követjük a vezetékmentes 
építkezésről szőtt látomásunkat, hogy az alkalmazót még függetlenebbé tegyük. És az Ultra-M 
technológia melletti döntésnek, és ezzel az akkus rendszerünkkel Ön a lehető legjobb felszereléssel 
néz a jövő elé.

Ezen innovációs erő alapkövetelménye a dinamika és a flexibilitás. Középvállalkozásként a rövid 
és gyors döntési folyamatok gondoskodnak arról, hogy az új kihívásokat gyakran másoknál 
jelentősen gyorsabban megoldásokká tudjuk alakítani. 

Az elhivatottság és a lelkesedés hajt minket, ami azt jelenti, hogy minden Metabo gépben  
„egy szív dobog“. De igazán elégedettek csak akkor leszünk, ha a profik a jövőben mindig azt 
kérdezik: „Van a Metabo-nak ilyen?“. 

BEVEZETŐ 
MI A FONTOS SZÁMUNKRA. 



�� A Metabo történetének mérföldkövei jelzik 
származásunkat és a „Made in Germany“ mérnöki 
tudásba vetett hitvallásunkat. A nevünk régóta 
kiváló minőségű termékeket jelent, profiktól 
profiknak. 

�� Nürtingenből kiindulva az egész világon aktívak 
vagyunk, így összekötjük egy középvállalat 
dinamikáját egy Global Players világra való 
nyitottságával. 

�� Mozgékonyak vagyunk, céltudatosak és flexibilisek. 
Azzal a bátorsággal ötvözve, hogy olyan dolgokat 
is megkérdőjelezzünk, amelyek a múltban sikeresek 
voltak. Így mindig készek vagyunk arra, hogy új 
utakat válasszunk. Ennek során az innovációs erő és 
a rövidtávú fejlesztési periódusok adják az alapját a 
nagy teljesítményű rendszermegoldásainknak. 

TELJESÍTŐKÉPES TERMÉKEK: INNOVÁCIÓS ERŐ ÉS MÉRNÖKI TUDÁS. 

1923
Albrecht Schnizler 
Nürtingenben a szülői 
pékségben elkészíti az 
első furdancsot, melynek 
tipusszáma 18.

1934
Az első elektronikus kézi 
fúrógép kifejlesztése: a 
legendás Metabo 750, 120 
Watt leadott teljesítmény-
nyel, 6,5 mm-es fúrótelje-
sítménnyel, 1.200 U/min-
os fordulatszámmal.

1957
A Metabo 7608 az első, 
nagy szériában gyártott 
ütvefúrógép. Ez annak 
idején egy havi keresetbe 
került.

1966
Bemutatkozik az első 
sarokcsiszoló az új 
Metabo S-automatic 
biztonsági kuplunggal.

1969
Piacra kerül az első 
elektronikus fordulatszám 
szabályzással ellátott 
ütvefúrógép.

1981
Az első 1.000 Wattos 
ütvefúró terhelés alatt 
is folyamatosan tartott 
fordulatszámmal.

2000
Az első sarokcsiszoló 
generáció, melyez Metabo 
Marathon-Motorral 
szerelnek.

2002
A „PowerGrip®“ 
segítségével a Metabo 
létrehozza a kompakt 
akkus csavarbehajtók új 
kategóriáját.

2005
A Metabo átállítja az akkus 
választékát a lítium-ion 
technológiára.

2010
Metabo bemutatja 
a nemesfém-
megmunkálásra 
kifejlesztett választékát.

2011
A világszerte első akkus 
magfúróegységgel, 
valamint az akkus Inox 
választékkal a Metabo 
új mércét állít fel a 
fémfeldolgozás területén.

2012
A világszerte első  
4.0 Ah-ás akkuegység  
és az Ultra-M technológia 
új dimenziókat nyit meg 
az akkuval üzemeltetett 
elektromos szerszámoknál.

2013
A Metabo kifejleszt egy  
5.2 Ah-ás akkuegységet 
– az adott időpontban a 
világ legnagyobb telje-
sítményű akkuegysége 
az elektromos szerszá-
mokhoz.

2014
A kompakt sarokcsiszolók 
új generációjának 
bevezetése, akár  
1.700 Wattos 
teljesítménnyel.



�� Büszkék vagyunk arra, hogy termékeinkkel új 
mércéket állítunk fel és olyan sikertermékeket 
fejlesztünk ki, amik lelkesítitk a profikat. Így minden 
Metabo gépben részben mi is benne vagyunk –  
a szívünk, minden szenvedélyünk. 

�� 100%-ig azonosulni tudunk termékeinkkel, hiszen 
minden Metabo-ban olyan hasznos előnyök rejlenek, 
amelyek segítik a profikat abban, hogy mesterien 
végezzék munkájukat. 

�� Azért tudunk ilyen jól közös 
munkát végezni, mert 
kölcsönösen becsüljük 
egymást, nyitottak vagyunk 
más véleményekre és mindig 
készek vagyunk konstruktív 
párbeszédeket folytatni. A 
fejlesztéstől a gyártáson át 
egészen a marketingig: a szó 
legjobb értelmében egymás 
„bizalmasai“ vagyunk. 

LELKESEDÉS: MINDEN METABO-BAN EGY SZÍV DOBOG.



�� Szeretnénk pontosan tudni, mire van szüksége 
a profiknak – és még mire lehetne szükségük 
ahhoz, hogy stresszmentesen és biztonságosan 
dolgozhassanak. Ezért az építkezéseken világszerte 
folyamatosan jelen vagyunk és pontosan 
odafigyelünk. 

�� A felhasználókkal folyamatos párbeszédet és 
eszmecseréket folytatunk - a szerszámok, tartozékok 
és a szerviz fejlesztésekor és optimalizálásakor. 

�� Programunkban így bármikor testreszabott 
rendszermegoldásokkal szolgálhatunk a profik 
legkülönbözőbb igényeire. 

IGAZI PARTNERI VISZONY: AZ ODAFIGYELÉS A KEZDETE MINDEN JÓ ÖTLETNEK. 



�� A Metabo termékek napról napra bizonyítják 
teljesítőképességüket. A professzionális alkalmazások 
során – a legkeményebb feltételek mellett – 
világszerte. 

�� Ahol a profik tudásuk legjavát nyújtják, ott 100%-ban 
hagyatkozniuk kell tudni a partnerükre, sőt: bízniuk 
kell benne.

�� Ezért lett a „Mindig, ha fontos“ az alapgondolata 
a nemzetközi piaci megjelenésünknek, amely 
jelzi a szerszámaink használatát az építkezéseken 
világszerte – autentikus, önálló, eredeti. 

�� Az új arculatunk ezt támogatja egy erőteljes és a 
piacra jellemző megjelenítéssel. 

A PIACI MEGJELENÉSÜNK: MINDIG, HA FONTOS. 



A STRATÉGIAI FÓKUSZUNK: ÜZLETI TERÜLETEK. 

�� Világszerte nagy teljesítőképességű szerszámok 
széles választékát kínáljuk profik számára a 
legkeményebb feltételek közti bevetéshez.

�� Ennek során konzekvensen követjük a vezetékmentes 
építkezésről szőtt látomásunkat. Ezért a Metabo 
választékában minden releváns alkalmazáshoz 
mindig párhuzamosan megtalálható egy akkuval 
üzemeltetett megoldás is, amely megfelel a 
teljesítmény, a minőség és a megbízhatóság 
tekintetében támasztott legnagyobb igényeknek. 

�� Generalistaként nem csak a szokásos 
alkalmazásokhoz kínálunk elektromos 
szerszámokat, hiszen kompetens termékeinkkel és 
rendszermegoldásainkkal speciális igényeket is 
kielégítünk. Ez különös tekintettel igaz a központi 
célcsoportjaink: a fémipar és iparosok, valamint az 
építőipari és felújító szakmák esetében. 

�� Ezzel párhuzamosan vezetékes és sűrített levegős 
meghajtású gépeket is fejlesztünk és átfogó 
programmal szolgálunk a rendszer- és kopó 
tartozékok területén – hiszen legvégül a felhasználó 
dönti el, hogyan szeretne a leghatékonyabban 
dolgozni. 



Fúrás és csavarozás Csiszolás és 
darabolás Fűrészelés

�� A szerkezetkész épületektől a bővítésig vagy 
szanálásig, felújításig és modernizálásig: az építőipari 
partnereink számára optimális rendszermegoldásokat 
fejlesztünk ki és gyártunk a következő területeken:

■ Fúrás/Csavarozás
■ Darabolás/Csiszolás
■ Fűrészelés

Ennek során a következő felhasználási területekre esik 
a hangsúly: tető- és faszerkezetek, ablakkészítés, fal és 
homlokzat, gipszkartonozás, installáció, padlólerakás, 
csempézés és kert- valamint tájépítés.

MINDENT EGYHELYRŐL: MEGOLDÁSOK AZ ÉPÍ    TŐIPAR ÉS A FELÚJÍTÁSOK TERÜLETÉN.



Fúrás és csavarozás Fűrészelés Csiszolás és 
darabolás 

A GYAKORLATBAN EDZVE: MEGOLDÁSOK A FÉ MIPAR ÉS IPAROSOK SZÁMÁRA. 

�� A „fém szakma”, a fémfeldolgozó ipar és az ipari 
karbantartás specialistájaként átfogó gépválasztékkal 
szolgálunk integrált megoldásokkal a legnagyobb 
szintű professzionális igények kielégítésére a következő 
területeken.

■ Fúrás/Csavarozás
■ Darabolás/Csiszolás
■ Fűrészelés

Ennek során a következő alkalmazási területekre 
koncentrálunk: gépgyártás, hajóépítés, nyersanyag-/
energianyerés (olajplatformok/szélenergia-parkok), 
finomítók, szélenergia, speciális járművek gyártása, 
csővezetékek építése, erőművek.



A STRATÉGIAI FÓKUSZUNK: A RENDSZERMEG OLDÁSOK.

�� Rendszergyártóként a tökéletesen összehangolt 
rendszer elemekkel és tartozékokkal támogatjuk a 
szerszámaink teljesítő erejét.

�� Ennek során a biztonság és a munkavédelem 
élvezi a legnagyobb prioritást. Így pormentesítő 
megoldásokat is kínálunk az egészségvédelem és a 
jobb munkaeredmények elérése érdekében. 

�� Ha mégis probléma merülne fel, világszerte számos 
szervizzel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Akár  
24 órás javító és alkatrészszerviz, XXL garancia vagy 
8 éves alkatrészgarancia – gondoskodunk arról, hogy 
Ön a lehető leggyorsabban folytathassa a munkáját. 

Nagyfogyasztóink számára ezen kívül méretre szabott 
szervizcsomagokkal szolgálunk a gépállományuk 
egyszerű és hatékony kezeléséhez. Így nagyobb 
produktivitást és ezzel összefüggő jövedelmezőséget 
biztosítunk! 

�� Röviden: A Professional Power Tool Solutions 
segítségével támogatjuk ügyfeleinket az egész 
világon termelékenységük növelésében. 



A STRATÉGIAI FÓKUSZUNK: AKKUS TECHNOL ÓGIA. 

�� A vezetékmentes építkezésről és műhelyről szőtt 
látomásunkkal innovációs vezetőként folyamatosan 
új mércéket állítunk fel az akkus technológia 
területén. 

�� Az egyedülálló Ultra M technológiánk a gépmotor, 
az akkuegység és a töltő optimális összehangolását 
kínálja – a nagyobb teljesítmény és a hosszabb 
élettartam érdekében. Ez immáron 2009-óta biztosítja 
az akkus megoldásaink teljes kompatibilitását - ma 
és a jövőben is. 

�� Ön már ma határtalan rugalmasság birtokában 
van a Pick+Mix-nek köszönhetően a gépek, az 
akkuegységek és a töltők 
kiválasztásakor. Ezzel 
készpénzt takaríthat meg 
– hiszen csak azt fizeti ki, 
amire tényleg szüksége 
van.



ÁTTEKINTÉS: A METABO MÁRKA.

AZ ODAFIGYELÉS A KEZDETE 
MINDEN JÓ ÖTLETNEK.

INNOVÁCIÓS ERŐ ÉS 
MÉRNÖKI TUDÁS

MINDEN METABO-BAN EGY 
SZÍV DOBOG.

FÉM- ÉS ÉPÍTŐIPARI SZAKMA
AZ ÜZLETI TERÜLETEKRE ESŐ FÓKUSZ: 

SZERSZÁM + TARTOZÉK + SZERVIZ
A VEZETÉKMENTES ÉPÍTKEZÉS

FÓKUSZ: RENDSZERMEGOLDÁS
FOKUSZ: VIZIÓ + JÖVŐ: 

�� Nagy teljesítményű termékek, amelyeket az 
innovációs erő és a mérnöki tudás jellemez.

�� A mi lelkesedésünk eredményeként minden Metabo 
gépben egy szív dobog. 

�� Az odafigyelés a kezdete minden jó ötletnek –  
és az alapja egy igazi partneri viszonynak. 

�� Átfogó választék, fókusszal a fémiipari és iparos, 
valamint építőipari és renováló kompetencia 
területekre.

�� A jövőben is biztos rendszermegoldások a 
szerszámoktól az tartozékokon keresztül egészen a 
szervizig, amelyek ma és holnap is kifizetődnek. 

�� A mi víziónk a vezetékmentes építkezés és ezáltal a 
profik maximális szabadsága és flexibilitása.




