Na kolejnych stronach pragniemy pokazać Państwu, kim jesteśmy, co nas motywuje, do czego
dążymy i co odróżnia nas od innych – jako konstruktorów, producentów i partnerów.
Zaufanie jest fundamentem i mottem naszej działalności. Profesjonalni użytkownicy w branży
budowlanej i przemysłowej dają bowiem z siebie wszystko i muszą móc w stu procentach polegać
na naszych systemowych rozwiązaniach. To dla nas jednocześnie motywacja i zobowiązanie,
ponieważ właśnie w ekstremalnych warunkach – czyli „w najważniejszych momentach“ – wyraźnie
widać, czym różnią się nasze narzędzia z serii ‚Power Tool Solutions’ od innych.

W NAJWAŻNIEJSZYCH
MOMENTACH

Regularnie odwiedzamy place budowy na całym świecie i poprzez dialog z profesjonalistami
dowiadujemy się, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej ulepszyć nasze koncepcje. Potrzebna jest
przy tym odwaga do weryfikacji rozwiązań, które wczoraj jeszcze odniosiły sukces, bo tylko tak
można zapewnić innowacyjność w przyszłości.
Najlepszy przykład: jako lider w dziedzinie technologii akumulatorowej konsekwentnie realizujemy
wizję bezprzewodowego placu budowy, aby użytkownicy naszych maszyn mogli cieszyć się jeszcze
większą niezależnością. Decyzja o wyborze technologii Utra-M, a tym samym nasz system zasilania
akumulatorowego sprawiły, że są oni znakomicie przygotowani na wyzwania przyszłości.
Podstawą siły innowacji jest dynamika i elastyczność. Jesteśmy międzynarodową firmą średniej
wielkości, dlatego krótkie procedury decyzyjne i dynamicznie realizowane procesy pozwalają nam
często znacznie szybciej przekuwać nowe wyzwania na konkretne rozwiązania.
Pasja i zaangażowanie to nasza siła do działania, a w każdym narzędziu Metabo „bije serce“.
Jednak naprawdę zadowoleni będziemy, jeżeli w przyszłości profesjonalni użytkownicy zawsze
będą pytać profesjonalnej sieci sprzedaży: „A czy macie maszyny Metabo?“.

WYDAJNE PRODUKTY: SIŁA INNOWACJI I WIE  DZY INŻYNIERSKIEJ.







1923

Albrecht Schnizler
buduje w piekarni swoich
rodziców w Nürtingen
pierwszą wiertarkę ręczną
nr 18.

1934

Pierwsza elektryczna wiertarka ręczna: legendarny
model Metabo nr 750 o
mocy użytecznej 120 watów, głębokości wiercenia
6,5 mm i prędkości obrotowej 1200 obr./min.

1957

Metabo typ 7608 to
pierwsza seryjnie
produkowana wiertarka
udarowa. Kosztowała
wtedy równowartość
miesięcznej pensji.

1966

Prezentacja pierwszych
szlifierek kątowych
Metabo ze sprzęgłem
przeciążeniowym
S-automatic.

1969

Na rynek wchodzi
pierwsza wiertarka
udarowa z elektroniczną
regulacją obrotów.

1981

Pierwsza wiertarka
udarowa o mocy
1000 watów i stałej
prędkości obrotowej pod
obciążeniem.

2000

Pierwsza generacja
szlifierek kątowych zostaje
wyposażona w silnik
Marathon.

2002

„PowerGrip®” Metabo —
nowa kategoria
kompaktowych wkrętaków
akumulatorowych.

2005

Ważne momenty w historii firmy Metabo
pokazują nasze pochodzenie i przywiązanie
do sztuki inżynierskiej „made in Germany“. Od
samego początku nazwa naszej firmy symbolizuje
wysokiej jakości produkty od profesjonalistów dla
profesjonalistów.
Z siedzibą w Nürtingen, działamy na całym świecie
i łączymy w ten sposób dynamikę firmy średniej
wielkości z otwartością na świat charakterystyczną
dla globalnego koncernu.
Jesteśmy mobilni, elastyczni i skoncentrowani
na osiąganiu celu. Mamy odwagę weryfikować
rozwiązania, które w przeszłości odniosły sukces.
Jesteśmy przy tym zawsze gotowi do wytyczania
nowych dróg. Siła innowacji i krótkie okresy
konstrukcyjne tworzą podstawę wydajnych
systemowych rozwiązań produktowych.

W dziedzinie
akumulatorów
Metabo wprowadza
technologię litowojonową.

2010

Metabo prezentuje
kompletny asortyment do
obróbki stali szlachetnej.

2011

Pierwsza na świecie
elektromagnetyczny zespół
frezująco-wiercący zasilany
akumulatorowo oraz
narzędzia akumulatorowe
Inox to nowe standardy
w obróbce metali.

2012

Pierwszy na świecie
akumulator o pojemności
4.0 Ah wyposażony w
technologię Ultra-M
wyznacza nowe standardy
wśród elektronarzędzi
zasilanych akumulatorowo.

2013

Metabo jako pierwsze
na świecie wprowadza
akumulator o pojemności
5.2 Ah.

2014

Wprowadzenie nowej
generacji kompaktowych
szlifierek kątowych o mocy
nawet do 1700 watów.

ZAANGAŻOWANIE: W KAŻDYM NARZĘDZIU M ETABO BIJE SERCE.





Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty odnoszą
sukcesy i wyznaczają nowe standardy spotykając
się z wielkim uznaniem profesjonalistów. W każdym
narzędziu Metabo zostawiamy część samych siebie –
naszą pasję i zaangażowanie.
Każde narzędzie Metabo kryje w sobie korzyści
użytkowe, które pomagają profesjonalistom w
ich pracy. Dlatego całkowicie identyfikujemy się z
naszymi produktami.


Nasza wewnętrzna współpraca
układa się bardzo dobrze,
ponieważ szanujemy się
nawzajem, jesteśmy otwarci
na nowe opinie i zawsze gotowi
na konstruktywny dialog.
Od działu rozwoju, poprzez
produkcję i sprzedaż, aż po
marketing — jesteśmy ze
sobą „związani” w najlepszym
tego słowa znaczeniu.

PRAWDZIWE PARTNERSTWO: SŁUCHANIE JEST POCZĄTKIEM KAŻDEGO DOBREGO POMYSŁU.







Dokładnie wiemy, czego potrzebują profesjonaliści
i co jeszcze mogłoby im się przydać, aby ich praca
była bardziej spokojna i bezpieczna. Dlatego stale
odwiedzamy place budowy na całym świecie, aby
lepiej poznać ich specyfikę.
Pozostajemy w stałym kontakcie i wymieniamy
podglądy z użytkownikami — podczas projektowania
nowych oraz ulepszania istniejących narzędzi,
osprzętu i usług.
Dzięki temu zawsze mamy w programie
indywidualne rozwiązania systemowe spełniające
najróżniejsze wymogi profesjonalistów.

NASZA MARKA: GDY LICZĄ SIĘ PARAMETRY.









Każdego dnia produkty Metabo sprawdzają się
pod względem efektywności — w profesjonalnych
zastosowaniach, w najcięższych warunkach, na całym
świecie.
Profesjonaliści, którzy dają z siebie wszystko, muszą
móc w 100% polegać na partnerze i co więcej —
muszą mu ufać.
Dlatego hasło „gdy liczą się parametry” jest
mottem międzynarodowej prezentacji naszej marki,
która w autentyczny, redakcyjny i rzetelny sposób
przedstawia zastosowanie naszych narzędzi na
budowach całego świata.
Nasz nowy wizerunek podkreśla to poprzez wyraźną i
charakterystyczną dla marki prezentację produktów.

NASZA STRATEGIA: OBSZARY DZIAŁALNOŚCI.









Profesjonalistom na całym świecie oferujemy szeroką
paletę wydajnych narzędzi do pracy w najcięższych
warunkach.
Konsekwentnie realizujemy przy tym wizję
bezprzewodowego placu budowy. Dlatego też w
asortymencie Metabo do wszystkich istotnych
zastosowań można zawsze znaleźć również model
zasilany akumulatorowo, który spełnia najwyższe
kryteria pod względem wydajności, jakości i
niezawodności użytkowania.
Jako producent kompleksowych rozwiązań oferujemy
nie tylko elektronarzędzia do wszelkich popularnych
zastosowań, lecz poprzez nasze produkty
specjalistyczne i rozwiązania systemowe spełniamy
również nietypowe wymagania. Dotyczy to przede
wszystkim głównych grup docelowych — rzemiosła i
przemysłu obróbki metalu oraz branży budowlanej i
renowacyjnej.
Równolegle konstruujemy maszyny zasilane
przewodowo i pneumatycznie oraz oferujemy
kompleksowy program osprzętu systemowego
i użytkowego — bo ostatecznie to użytkownicy
decydują, jaki sposób pracy zapewni im największą
produktywność.

POD DACHEM: ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE B UDOWY I RENOWACJI.

Od stanu surowego do rozbudowy obiektów lub
ich renowacji, remontu i modernizacji: dla naszych
partnerów z branży budowlanej projektujemy i
produkujemy optymalne rozwiązania systemowe w
następujących dziedzinach:
■ Wiercenie/wkręcanie
■ Cięcie/szlifowanie
■ Piłowanie
Koncentrujemy się przy tym na obszarach
zastosowania, takich jak dachy i konstrukcje drewniane,
stolarka okienna, ściany i fasady, zabudowa sucha,
instalacje, posadzkarstwo, glazurnictwo oraz
architektura ogrodowa i krajobrazowa.



Wiercenie i
wkręcanie

Szlifowanie i
cięcie

Piłowanie

SPRAWDZONE W PRAKTYCE: ROZWIĄZANIA DO OBRÓBKI METALI W RZEMIOŚLE I PRZEMYŚLE.

Jako specjaliści w dziedzinie rzemiosła metalowego
i przemysłowej obróbki metalu oraz konserwacji
przemysłowej oferujemy kompleksowe spektrum
maszyn wyposażonych w rozwiązania spełniające
najwyższe wymogi w następujących zastosowaniach:
■ Wiercenie/wkręcanie
■ Cięcie/szlifowanie
■ Piłowanie
Koncentrujemy się przy tym na obszarach zastosowania
takich jak budowa maszyn, stocznie, pozyskiwanie
surowców i energii na wodzie (platformy wiertnicze/
farmy wiatrowe), rafinerie, energia wiatrowa,
budowa pojazdów specjalnych, budowa rurociągów i
elektrownie.



Wiercenie i
wkręcanie

Piłowanie

Szlifowanie i
cięcie

NASZA STRATEGIA: ROZWIĄZANIA SYSTEMO WE.







Jako producent rozwiązań systemowych oferujemy
wyposażenie systemowe i użytkowe, perfekcyjnie
dopasowane do naszych narzędzi i zwiększające ich
moc.
Bezpieczeństwo i ochrona użytkownika mają przy
tym najwyższy priorytet. Dlatego oferujemy także
rozwiązania przeciwpyłowe zapewniające ochronę
zdrowia i najlepsze wyniki pracy.
Jeżeli jednak wystąpi jakiś problem, na całym
świecie zapewniamy szeroką ofertę obsługi klienta.
Czy to serwis 24-godzinnych napraw i części
zamiennych, gwarancja XXL czy 8-letnia dostępność
części zamiennych — dbamy o to, aby nasz klient jak
najszybciej mógł ponownie podjąć pracę.
Dużym klientom oferujemy również indywidualne
pakiety serwisowe pozwalające na łatwe i efektywne
zarządzanie posiadanymi maszynami. W ten sposób
gwarantujemy większą produktywność i związaną z
tym wyższą rentowność!



Podsumowując: nasze rozwiązania z serii Power
Tool Solutions pomagają klientom na całym
świecie w zwiększaniu ich produktywności.

NASZA STRATEGIA: TECHNOLOGIA AKUMULA TOROWA.







Nasza wizja bezprzewodowego placu budowy i
warsztatu to siła innowacji, która pozwala nam stale
wyznaczać nowe standardy w dziedzinie technologii
akumulatorowej.
Niepowtarzalna technologia Ultra-M zapewnia
optymalne dopasowanie silnika maszyny,
akumulatora i ładowarki - dla zwiększenia mocy i
żywotności urządzenia. Dopasowanie to od 2009
roku zapewnia pełną kompatybilność naszych
akumulatorów - dziś i w przyszłości.
Pick+Mix już dziś gwarantuje nieograniczoną
elastyczność przy wyborze maszyn, akumulatorów
i ładowarek. To czysta
oszczędność, ponieważ
płaci się tylko za to, co
naprawdę jest potrzebne.

PRZEDSTAWIAMY: MARKA METABO
SIŁA INNOWACJI I SZTUKA
INŻYNIERSKA.

W KAŻDYM NARZĘDZIU
METABO BIJE SERCE.

SŁUCHANIE JEST
POCZĄTKIEM KAŻDEGO
DOBREGO POMYSŁU.













OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

RZEMIOSŁO METALOWE I
BUDOWLANE

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE:

NARZĘDZIE + WYPOSAŻENIE +
SERWIS

WIZJA + PRZYSZŁOŚĆ:

BEZPRZEWODOWY PLAC
BUDOWY

Wydajne produkty - siła innowacji i sztuka
inżynierska.
Nasze zaangażowanie sprawia, że w każdym
narzędziu Metabo bije serce.
Słuchanie jest początkiem każdego dobrego pomysłu
i podstawą prawdziwego partnerstwa.
Kompletny asortyment przeznaczony dla przemysłu
i rzemiosła metalowego oraz branży budowlanej i
remontowej.
Przyszłościowe rozwiązania systemowe obejmujące
narzędzia i wyposażenie, które opłacają się dziś i
jutro.
Nasza wizja to bezprzewodowy plac budowy
i maksymalna swoboda i elastyczność dla
profesjonalistów.
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