


Op de volgende pagina's willen wij u laten zien wie wij zijn en waarvoor ons merk staat. Wat ons 
drijft, waar wij naartoe willen en waarin wij van anderen verschillen – als ontwikkelaar, producent 
en partner. 

Vertrouwen is het fundament en de eerste grondregel van ons handelen. Want waar professionals 
in de bouw en industrie hun uiterste best doen, moeten ze 100% op onze systeemoplossingen 
kunnen rekenen. Voor ons is dat een stimulans en tegelijkertijd een verplichting, want juist onder 
extreme omstandigheden – dus altijd „when it really counts“ – wordt duidelijk wat onze Power 
Tool Solutions van anderen onderscheiden. 

Daarom zijn wij regelmatig wereldwijd op bouwplaatsen te vinden en leren door de gesprekken 
ter plaatse hoe wij onze oplossingen nog verder kunnen verbeteren. Daarvoor heeft men ook de 
moed nodig, vandaag dingen in twijfel te trekken die gisteren nog succesvol waren. Want daaruit 
ontstaan de innovaties van morgen. 

Het beste voorbeeld: als leider op het gebied van accu-technologie streven wij consequent de visie 
van een snoerloze bouwplaats na, om onze gebruikers nog onafhankelijker te maken. En met de 
beslissing voor de Ultra-M-technologie en daarmee ons accu-platform bent u optimaal uitgerust 
voor de uitdagingen van de toekomst. 

Basisvoorwaarden voor deze innovatiekracht zijn dynamiek en flexibiliteit. Als middelgroot bedrijf 
zorgen korte beslissingstrajecten en slanke processen ervoor dat wij nieuwe uitdagingen vaak 
aanzienlijk sneller dan anderen in oplossingen omzetten. 

Wij worden gedreven door passie en enthousiasme, dat wil zeggen dat in iedere Metabo „een 
hart klopt“. Maar we zijn pas echt tevreden, als professionals zich in de toekomst steeds afvragen: 
„Heeft Metabo daar ook iets voor?“. 

INLEIDING  
WHAT REALLY COUNTS FOR US. 



�� De mijlpalen in de Metabo-geschiedenis laten 
onze afkomst en inzet voor techniek „Made in 
Germany“ zien. Sindsdien staat onze naam 
voor hoogwaardige kwaliteitsproducten van 
professionals voor professionals. 

�� Vanuit Nürtingen zijn wij actief in de hele wereld 
en verbinden zo de dynamiek van een middelgroot 
bedrijf met het openstaan voor de wereld van een 
global player. 

�� Wij zijn in beweging, doelgericht en flexibel. Met 
de moed om ook dingen in twijfel te trekken die 
in het verleden succesvol waren. Zo zijn wij steeds 
bereid, nieuwe wegen in te slaan. Daarbij vormen 
innovatiekracht en korte ontwikkelingsperiodes 
de basis voor krachtige productoplossingen met 
systeem. 

KRACHTIGE PRODUCTEN: INNOVATIEKRACHT EN INGENIEURSKUNST. 

1923
Albrecht Schnizler bouwt 
in Nürtingen in de bakkerij 
van zijn ouders de eerste 
handboormachine no.18.

1934
Ontwikkeling van de 
eerste elektrische hand-
boormachine: de legenda-
rische Metabo no. 750 met 
120 Watt vermogen, boor-
capaciteit 6,5 mm, toeren-
tal 1.200 toeren/min.

1957
De Metabo type 7608 
is de eerste in grote 
serie geproduceerde 
klopboormachine. Hij 
kostte toentertijd een 
maandloon.

1966
De eerste haakse 
slijpers met de nieuwe 
Metabo S-automatic 
veiligheidskoppeling 
worden gepresenteerd.

1969
De eerste 
klopboormachine 
met elektronische 
toerentalregeling komt op 
de markt.

1981
Ontwikkeling van 
de eerste 1.000 Watt 
klopboormachine met 
constant toerental onder 
belasting.

2000
De eerste generatie 
haakse slijpers wordt met 
de Metabo Marathon-
motor uitgerust.

2002
Met de „PowerGrip®“ 
schept Metabo de 
nieuwe categorie van 
de compacte accu-
schroevendraaiers.

2005
Metabo zet zijn accu-
assortiment om op 
lithium-ion-technologie.

2010
Metabo presenteert een 
compleet assortiment 
voor de bewerking van 
roestvast staal.

2011
Met de eerste accu-
kernboormachine ter 
wereld en het accu-inox-
assortiment zet Metabo 
nieuwe maatstaven in de 
metaalbewerking.

2012
De eerste accu-pack ter 
wereld met 4.0 Ah en 
Ultra-M-technologie 
opent nieuwe dimensies 
bij elektrisch accu-
gereedschap.

2013
Metabo ontwikkelt een 
5.2 Ah accu-pack – op dit 
moment de krachtigste 
accu-pack ter wereld voor 
elektrisch gereedschap.

2014
Introductie van de nieuwe 
generatie compacte 
haakse slijpers met een 
vermogen van max. 1.700 
Watt.



�� Wij zijn er trots op, met onze producten nieuwe 
maatstaven te zetten en succesvolle producten te 
ontwikkelen die professionals enthousiast maken.  
Zo steekt in iedere Metabo ook een deel van ons –  
ons hart, onze passie. 

�� Wij kunnen ons voor de volle 100% met onze 
producten identificeren, omdat in iedere Metabo 
gebruiksvoordelen steken die professionals helpen 
om hun job aan te kunnen. 

�� Wij werken zo goed samen, 
omdat wij elkaar wederzijds 
waarderen, open staan 
voor andere meningen en 
altijd bereid zijn tot een 
constructieve dialoog. Van 
ontwikkeling tot productie en 
van verkoop tot marketing toe: 
wij zijn in de beste zin van het 
woord met elkaar „vertrouwd“. 

ENTHOUSIASME: IN IEDERE METABO KLOPT EEN HART.



�� Wij willen precies weten wat professionals nodig 
hebben – en wat ze nog meer nodig zouden 
kunnen hebben om zonder stress en veilig te 
werken. Daarom zijn wij continu en wereldwijd op 
bouwplaatsen aanwezig om nog meer te weten te 
komen. 

�� Wij overleggen continu met de gebruikers en 
wisselen met hen van gedachten – bij de nieuwe 
ontwikkeling en optimalisering van machines, 
toebehoren en services. 

�� Zo hebben wij in ons programma altijd op maat 
gesneden systeemoplossingen voor de meest 
uiteenlopende eisen van professionals. 

ECHTE PARTNERS: LUISTEREN IS HET BEGIN VAN ELK GOED IDEE. 



�� Dag in dag uit laten Metabo-producten hun 
prestatievermogen zien. Bij professioneel gebruik – 
onder de moeilijkste omstandigheden – wereldwijd. 

�� Waar professionals zich van hun beste kant laten 
zien, moeten ze voor de volle 100% op een partner 
kunnen rekenen, om preciezer te zijn: ze moeten op 
hem vertrouwen. 

�� Daarom is „when it really counts“ de kerngedachte 
van ons internationale merk, waarmee het gebruik 
van onze machines op wereldwijde bouwplaatsen 
getoond wordt – authentiek, redactioneel, echt. 

�� Dit wordt ondersteund door de nieuwe look, met een 
krachtige en merkspecifieke enscenering. 

ONS MERK: WHEN IT REALLY COUNTS. 



ONZE STRATEGISCHE FOCUS: TOEPASSINGS GEBIEDEN. 

�� Wij bieden professionals op de hele wereld een 
brede range aan krachtige machines voor gebruik 
onder de zwaarste omstandigheden.

�� Daarbij streven wij consequent de visie van de 
snoerloze bouwplaats na. Daarom vindt men 
voor alle relevante toepassingen in het Metabo-
assortiment ook altijd een versie op accu, die voldoet 
aan de hoogste verwachtingen wat betreft vermogen, 
kwaliteit en betrouwbaarheid. 

�� Als universeel leverancier bieden wij niet alleen 
elektrisch gereedschap aan voor alle gangbare 
toepassingen, maar voldoen wij met onze 
competentieproducten en systeemoplossingen ook 
aan speciale eisen. Dat geldt met name voor de 
kerndoelgroepen metaal en industrie alsmede bouw 
en renovatie. 

�� Parallel daaraan ontwikkelen wij ook machines voor 
perslucht en bieden wij een uitgebreid programma 
aan systeem- en verbruikstoebehoren – omdat 
uiteindelijk de gebruikers beslissen hoe ze zo 
productief mogelijk willen werken. 



Boren en  
schroeven

Schuren en 
doorslijpen Zagen

�� Van ruwbouw tot uitbreiding of sanering, renovatie 
en modernisering: voor onze partners in de 
bouw ontwikkelen en produceren wij optimale 
systeemoplossingen in de segmenten:

■ Boren/Schroeven
■ Doorslijpen/schuren
■ Zagen

Daarbij staan voor ons de toepassingsgebieden  
Dak en houtbouw, Vensterbouw, Wand en gevel, 
Afbouw, Installatie, Vloer en tegels leggen en 
Tuinbouw en landschapsarchitectuur centraal.

EEN GOEDE AFRONDING: OPLOSSINGEN VOO R BOUW EN RENOVATIE. 



Boren en  
schroeven Afkorten Doorslijpen en 

afbramen 

GESTAALD IN DE PRAKTIJK: OPLOSSINGEN V OOR METAAL EN INDUSTRIE. 

�� Als specialist voor de metaal, de metaalverwerkende 
industrie en het industrieel onderhoud bieden wij een 
uitgebreide range aan machines met geïntegreerde 
oplossingen voor uiterst professionele eisen in de 
segmenten

■ Boren/Schroeven
■ Doorslijpen/afbramen
■ Afkorten

Daarbij concentreren wij ons op de 
toepassingsgebieden machinebouw, werven, 
grondstof-/energiewinning tot water (olieplatforms/
windparken), raffinaderijen, windenergie, speciale 
voertuigbouw, pijpleidingbouw en stroomcentrales.



ONZE STRATEGISCHE FOCUS: SYSTEEMOPLO SSINGEN.

�� Als systeemaanbieder ondersteunen wij de 
prestaties van onze machines extra door perfect op 
elkaar afgestemde systeem- en verbruikstoebehoren.

�� Veiligheid en gebruikersbescherming hebben 
daarbij de hoogste prioriteit. Daarom bieden wij ook 
stofvrije oplossingen voor gezondheidsbescherming 
en de beste werkresultaten. 

�� Mocht er toch een keer sprake zijn van een probleem, 
dan zijn wij er wereldwijd voor onze klanten met een 
groot aantal services. Of het nu 24-uurs-reparatie 
en reserveonderdelenservice, XXL-garantie of 
8 jaar beschikbaarheid van reserveonderdelen is – 
wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk weer kunt 
werken. 

Grote klanten bieden wij bovendien op maat 
gesneden service-pakketten aan voor het eenvoudig 
en doeltreffend beheren van hun machinepark. Zo 
garanderen wij hogere productiviteit en daaraan 
verbonden rentabiliteit! 

�� Kortom: met onze Professional Power Tool  
Solutions helpen wij klanten over de hele wereld  
om hun productiviteit steeds verder op te voeren. 



ONZE STRATEGISCHE FOCUS: ACCU-TECHNOL OGIE. 

�� Met onze visie van een snoerloze bouwplaats zetten 
wij als innovatieleider continu nieuwe maatstaven in 
de accu-technologie. 

�� Onze unieke Ultra-M-technologie biedt een optimale 
afstemming van motor, accu-pack en lader – voor 
meer vermogen en langere levensduur. Hiermee 
wordt sinds 2009 de complete compatibiliteit van 
onze accu-oplossingen gegarandeerd - nu en in de 
toekomst. 

�� Met Pick+Mix is de grenzeloze flexibiliteit bij de  
keuze van machines, accu-packs en laders al een  
feit. Daarmee bespaart u geld – want alleen wat  
u werkelijk nodig heeft, 
wordt betaald.



IN EEN OOGOPSLAG: HET MERK METABO.

LUISTEREN IS HET BEGIN 
VAN ELK GOED IDEE

INNOVATIEKRACHT EN 
INGENIEURSKUNST

IN IEDERE METABO KLOPT 
EEN HART

METAAL- EN BOUW
BEDRIJFSSEGMENT-FOCUS: 

MACHINES + TOEBEHOREN  
+ SERVICE

SNOERLOZE BOUWPLAATS
SYSTEEMOPLOSSING-FOCUS:

FOCUS VISIE + TOEKOMST: 

�� Krachtige producten gekenmerkt door 
innovatiekracht en ingenieurskunst.

�� Ons enthousiasme laat in iedere Metabo een hart 
kloppen. 

�� Luisteren is het begin van elk goed idee – en de basis 
van echt partnerschap. 

�� Een uitgebreid assortiment geconcentreerd op de 
competentiegebieden metaal en industrie alsmede 
bouw en renovatie. 

�� Toekomstzekere systeemoplossingen van machines 
en toebehoren tot aan de service toe, die zowel 
vandaag als morgen rendabel zijn. 

�� Onze visie is de snoerloze bouwplaats en zodoende 
ook de maximale vrijheid en flexibiliteit voor 
professionals.
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