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INDIVIDUELE OPLOSSINGEN
VOOR DE INDUSTRIE.
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WERELDWIJD OP VELE GEBIEDEN EEN
STERKE PARTNER VOOR DE INDUSTRIE.
Achter ieder product van Metabo gaat innovatieve ingenieurskunst uit Nürtingen, Duitsland,
schuil. Al meer dan 90 jaar lang ontwikkelen wij innovatieve ideeën en passen wij deze ter
plekke toe in toekomstgerichte systeemoplossingen alsmede in optimale toebehoren – in het
bijzonder ook voor individuele toepassingen in de industrie.

Enkele van de branches waarin wij al vele jaren actief zijn:

Geachte lezers,
Wij van Metabo weten dat u waarde hecht aan zekere investeringen en
dat van elektrisch gereedschap in uw bedrijf dag in dag uit veel gevraagd
wordt. Daarom staan bij onze systeemoplossingen voor het zware
gebruik in de industrie vier voordelen centraal, die absoluut voor Metabo
pleiten: hoge productiviteit, veiligheid om op te vertrouwen, extreme robuustheid
en individuele service.

Machinebouw

Scheepsbouw

Offshore

Industrieel onderhoud
Industrie-services

Staalbouw

Windenergie

Naast duurzame en robuuste producten speelt voor de industrie met name de veilige
en doeltreffende inzet van hun medewerkers een centrale rol. Metabo voldoet ook
hierbij aan alle fundamentele eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid.
Wat u ook van plan bent: "when it really counts", u kunt vertrouwen op een sterke en
overtuigende Metabo-systeemoplossing – krachtige producten, perfect afgestemde
toebehoren en een precies op uw behoeften en eisen afgestemde service. Op de
volgende bladzijden presenteren wij u onze systeemoplossingen waarmee u zeker bent
van een goede investering, evenals de voordelen van elk systeem voor de industrie.
Wij kijken uit naar de constructieve dialoog met u!
Veel succes ermee,

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo

2

3
Speciale voertuigbouw

Installatiebouw

Krachtcentralebouw
en -onderhoud
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VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT: MET
BETROUWBARE SYSTEEMOPLOSSINGEN.
Metabo systeemoplossingen worden door professionals, voor professionals ontwikkeld en
zijn daarom ook geschikt voor de hoogste eisen en zwaarste uitdagingen. Als specialist voor
de metaalbewerking, de metaalverwerkende industrie en het industriële onderhoud bieden
wij u een uitgebreid productassortiment met geïntegreerde oplossingen voor professionele
toepassingen in de drie segmenten: boren en schroeven, doorslijpen en schuren alsmede
zagen.

Boren en schroeven
Boren en schroeven speelt zowel in de metaalverwerking als ook bij montage- of reparatiewerkzaamheden een belangrijke rol.
Door een uitgebreid programma van boormachine
tot combihamer bent u met Metabo voor alle
voorkomende werkzaamheden perfect voorbereid.
Natuurlijk zijn alle machines ook op accu
verkrijgbaar voor flexibel gebruik ter plekke.

Doorslijpen en afbramen
Bijzonder belangrijk in de metaalverwerking zijn
toepassingen die te maken hebben met doorslijpen
en afbramen. Hiervoor bieden wij onze klanten
een omvangrijk assortiment van compacte en grote
haakse slijpers, om te kunnen voldoen aan alle
eisen en wensen op het gebied van veiligheid en
prestatievermogen.
Dankzij onze superieure accu-technologie zijn onze
haakse slijpers op accu geschikt voor permanent
industrieel gebruik.

Zagen
Naast kabel en perslucht bestaat bijna alles van Metabo inmiddels ook als oplossing
op accu. Zo bent u niet meer afhankelijk van stopcontact.

Uw voordelen

Voor duurzame productiviteit en betrouwbaarheid: Metabo biedt een optimaal, op de machines
afgestemde, systeem- en verbruikstoebehoren.

4

Vooral in een industriële context komt de proces
veiligheid door gereedschappen met een betrouwbare
werking op de eerste plaats. Metabo biedt competent
advies alsmede gepersonaliseerde service en
productaanbod.

Ons veelzijdig en uitgebreid productaanbod laat
ook op het gebied van zagen niets te wensen over.
Zoekt u krachtige decoupeerzagen, cirkelzagen
of accu-reciprozagen voor zeer zwaar gebruik ter
plekke?
Dan kunt u ervan uitgaan: Metabo levert de
passende machine voor bijna elke taak.

Deze meerwaarde krijgt u alleen bij Metabo:


»Made

in Germany« : hoogwaardige kwaliteitsproducten van professionals,
voor professionals

individuele systeemoplossingen voor de meest uiteenlopende eisen

krachtige gereedschappen voor het gebruik onder zeer zware omstandigheden

complete aanbieder met perfect op elkaar afgestemde systeem- en verbruikstoebehoren

zeer veel oplossingen door toepassingsanalyses en productadvies ter plekke

5

GEWOON WETEN DAT ALLES LOOPT:
VIER GOEDE ARGUMENTEN VOOR METABO.
Met Metabo neemt u altijd een goede beslissing. Omdat productiviteit de som van
veiligheid, robuustheid en service is, zijn deze criteria voor ons van het allergrootste
belang – net als voor u, uw medewerkers en de efficiëntie van uw onderneming.

LI

Veiligheid op de werkplek is een van de dominerende
thema's op industrieel gebied. Onze machines voldoen
in principe aan de hoogste eisen wat betreft veiligheid
en zorgen daardoor onder andere voor een langere
gebruiksduur en minder ziekteverzuim.

G
EI

Uitgebreide service
Ons advies ter plekke zorgt ervoor dat u van het
begin af aan de passende machine voor uw toepassing
kunt testen en aanschaffen.
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Wij weten dat van elektrisch gereedschap in industrieel
gebruik op de eerste plaats maximale productiviteit
verlangd wordt. Daarom geldt maximale productiviteit
voor alle systeemoplossingen van Metabo – wij willen
dat u door het gebruik van onze producten tijd bespaart
en zodoende de kosten verlaagt.
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Ultieme productiviteit
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Kortom: met Metabo bent u altijd zeker.
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Duurzame robuustheid
Naast veiligheid en service leveren natuurlijk de
robuustheid en de daaraan verbonden duurzaamheid
van elektrisch gereedschap een belangrijke bijdrage aan
de productiviteit. Door dicht bij onze klanten te staan,
worden reeds bij de productontwikkeling in Nürtingen
wezenlijke factoren voor maximale robuustheid aan
het industriële gebruik aangepast. Resultaat: Metabo gaat
aanzienlijk langer mee!
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VERMOGEN ZONDER LIMIET.

Het bewijs van vermogen:
vergelijking met de concurrentie
in de 1.700 Watt-klasse

Productiviteit betekent voor ons: maximaal vermogen voor optimale resultaten bij geringe

20% hogere overbelastingsweerstand dankzij highspeed-koeling!

haakse slijper of speciale producten, zoals onze platkop-slijper tonen een meer dan

30,00 min

zorgen voor meer efficiëntie en hoge productiviteit.

20,00 min
15,00 min

Dankzij de gepatenteerde platte transmissieconstructie een innovatieve oplossing
voor duidelijk meer productiviteit bij nauwe
hoeken tot 39 graden!

Meer kracht, meer vermogen,
langere levensduur: de
Marathon-motor.

Gemaakt voor echt grote werkzaamheden:
de Metabo haakse slijper met Marathon-motor bij
permanent gebruik bij de containerbouw.

Massief vervaardigd uit de beste componenten
»Made in Nürtingen« Voor maximale
prestaties waarop u kunt
vertrouwen.

10,00 min
5,00 min
0,00 min

+ 20 %
Concurrent A

25,00 min

WEA 17-125 Quick

gemiddeld vermogen, maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid – drie factoren, die

Probleemoplosser:
de platkop-slijper

Max. looptijd in overbelastingsbereik* tot
uitschakelen/tot eerste afkoelpauze

Concurrent D

35,00 min

Concurrent C

service. Componenten zoals bijv. de Metabo Marathon-motor in onze 1.700 Watt-compacte

Concurrent B

kosten. En voor u betekent dat: de optimale combinatie van robuustheid, veiligheid en

Max. 50% meer koppel door
grotere ankerdiameter!
Constant belaste toerentallen
voor unieke productiviteit.
Maximaal koppel (in P2 max.) *

4,0 Nm
3,5 Nm

+ 50 %

3,0 Nm

Concurrent D

0,5 Nm

Concurrent C

1,0 Nm

Concurrent B

1,5 Nm

Concurrent A

2,0 Nm

WEA 17-125 Quick

2,5 Nm

20% meer afgegeven vermogen
dankzij nieuwe veldtechnologie!
U bereikt uw doel veel sneller.
Maximaal afgegeven vermogen*

2.100 W

+ 20 %

2.000 W
1.900 W
1.800 W

1.400 W
1.300 W
1.200 W
1.100 W

Concurrent D

1.500 W

Concurrent C

Meer duurzaamheid door 30% meer abrasie
beschermende hars en stofbeschermingskorf
met geoptimaliseerde stroming

Concurrent B

100% bruikbaar ook op moeilijk
bereikbare plaatsen: onze accu-platkopslijper bij het opschuren van lasnaden.

Concurrent A

1.600 W

WEA 17-125 Quick

1.700 W
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Uw voordelen
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*Vergeleken met relevante concurrenten. Gemeten met
keramische schijf K36 bij opgenomen vermogen 10 A/2.300 W.

Reduceer uw productiekosten:


sneller werken

langere gebruikstijden

lager ziekteverzuim

gemotiveerde medewerkers

betere procesveiligheid

door eenvoudiger werken
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GEBRUIKERSBESCHERMING GAAT VOOR.
Hoe moeilijker de klus, des te belangrijker het is om gebruikers van Metabo zo goed
mogelijk te beschermen. Onze producten voor industrieel gebruik voldoen zelfs aan de
strengste veiligheidsnormen en trillingsgrenswaarden (HAV). Innovatieve, deels
gepatenteerde veiligheidssystemen beschermen tegen ongevallen, behoeden medewerkers
voor gevaarlijke vermoeiings- of ziektesymptomen en verlagen zodoende het uitvalrisico.

Ventilatiesleuven uitsluitend aan de achterkant:
afdekken is niet mogelijk – voor een ongeëvenaarde levensduur,
zelfs bij extreme toepassingen op een nieuw prestatieniveau
Perfecte ergonomie:
merkbaar lichter en gereduceerde
greepomvang voor moeiteloos werken
Nieuwe Metabo Marathon-Motor:
max. 50% meer koppel, max. 20% meer
maximaal afgegeven vermogen en
max. 20% meer overbelasting vergeleken
met de relevante concurrentie

Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
Direct mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het
blokkeren van de schijf (anti-kickback) zorgt voor verminderde
terugslag bij het vastklemmen/blokkeren en maakt het
mogelijk om direct verder te werken. Bovendien wordt het
gevaarlijke barsten van de doorslijpschijf voorkomen.

WEPBA 17-125 Quick

Meer veiligheidssystemen:
Onmiddellijk uitschakelen van de machine bij het
loslaten van de schakelaar door Protect Safety Switch
(dodemansschakelaar) en herstartbeveiliging bij
stroomuitval.

Trillingen

Gepatenteerde Metabo-schijfrem:
Krachtig remsysteem voor optimale gebruikersbescherming en dankzij herstartbeveiliging het enige
systeem dat ook 100% werkzaam is bij stroomuitval.
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Meer informatie
vindt u op
www.metabo.nl

Geïntegreerde Autobalancer:
50% minder hand-armtrillingen
zorgen voor moeiteloos werken en
beschermen tegen ziekte-sympto
men; Metabo heeft de enige haakse
slijper, die duidelijk onder de
trillingsgrenswaarden (5m/s2) ligt.

5,0 m/s2

Wettelijk
voorgeschreven
grenswaarde

4,0 m/s2

WEPBA 17-125 Quick

De Metabo haakse slijper WEPBA 17-125 Quick blijft bij
metingen van de hand-armtrillingen ver onder de
wettelijk voorgeschreven grenswaarden. Medewerkers
kunnen daarom volgens EU-richtlijn langer met de
machine werken en bedrijfsgeneeskundige onderzoeken
komen te vervallen.

Meer veiligheid bij het dagelijkse gebruik:


duidelijke vermindering van arbeidsongevallen

duidelijk voldoen aan en overtreffen van de

EU-richtlijnen

lagere kosten dankzij minder ziekteverzuim

bedrijfsgeneeskundige onderzoeken komen

te vervallen
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LANGE LEVENSUUR GEGARANDEERD.
Onze ervaring werkt voor u: de lange levensduur van onze machines en onze toebehoren
maakt nieuwe investeringen minder noodzakelijk en garandeert de betrouwbaarheid van uw
werkprocedures en -processen. Dat bespaart u waardevolle tijd, verhoogt de efficiëntie in
uw bedrijf en verlaagt uw kosten aanzienlijk. Voorbeelden hiervan zijn:

Onze extreem robuuste en stabiele
behuizing en transmissie.
Het in Nürtingen ontwikkelde en geproduceerde tandwielhuis van aluminium persgietwerk
en de metalen rechte-precisietandwieloverbrenging zorgen voor optimale warmteafvoer en maximale stabiliteit. Metabo hecht

zeer veel waarde aan kwaliteit, iedere machine
doorloopt een tal van teststations. Want
"Made in Germany" is voor ons ten slotte ook
altijd een kwaliteitsbelofte. Dit bewijs leveren
wij u graag – test het zelf.

Onze LiHD accu-packs voor
duurzame topprestaties.
De combinatie van nieuwe hoog-rendementscellen en de volledig nieuw ontwikkelde
componenten zorgt voor 67% meer vermogen*,
87% meer looptijd** en 100% langere
levensduur***. Dat maakt toepassingen in
het alledaagse industrie-gebruik onder zeer
zware omstandigheden mogelijk. Op alle
Li-ion en LiHD accu-packs geeft Metabo 3 jaar
accu-pack-garantie.

Li HD
R

T E C H N O L O GY

Onze nieuwe Metabo Marathon-motor
voor kracht, uithoudingsvermogen en
duurzaamheid.
De gepatenteerde Metabo Marathon-motor zorgt
voor nieuwe maatstaven wat betreft overbelastingsweerstand. Zijn bijzondere wikkelingsbescherming
door de epoxyhars-poedercoating op de veldspoel en het wikkelingsbeschermingsrooster
maken hem bovendien bijzonder ongevoelig
tegen stof – en zorgen zo voor een nog langere
levensduur van de machine.
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* Vergelijking slijpsnelheid met een accu-haakse slijper met LiHD versus Li-ion 5,2 Ah per accu-lading in mm. Materiaal: plaatstaal, 6 mm
** Vergelijking slijplengte met een accu-haakse slijper met LiHD versus Li-Ion 5,2 Ah per accu-lading in mm. Materiaal: plaatstaal, 6 mm
* * *	100% meer levensduur (= dubbel aantal laadcycli) door minder vaak opladen op grond van meer bruikbare energie en aanzienlijk minder warmteontwikkeling
om de cellen niet te beschadigen

Kies voor investeringen met meer zekerheid:


Machines

van Metabo maken nieuwe aankopen
minder vaak noodzakelijk en zorgen zo voor
kostenbesparing

Kwaliteit van Metabo zorgt voor hoge procesveiligheid
en minder uitvalkosten

Systeemoplossingen van Metabo komen in ieder
opzicht overeen met de industriële standaard
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OP IEDER MOMENT KLAAR VOOR GEBRUIK.
Elektrisch gereedschap en toebehoren voor de industrie zorgen pas voor de gewenste
resultaten wanneer ze deel zijn van een geïntegreerde totale oplossing. Daarom bieden wij u
omvangrijke diensten aan, die precies op uw individuele behoeften zijn afgestemd. Ook als
het om heel specifieke wensen gaat, vinden wij een weg voor u: ongecompliceerd, flexibel,
betrouwbaar en snel.

Uitgebreide toepassingsanalyses
Allereerst wordt de analyse van uw
toepassingen of werkzaamheden door onze
technici ter plekke uitgevoerd. Wij geven
u graag advies samen met onze handels
partners – met als doel, uw productiviteit
te verhogen.

Machines en toebehoren om te
testen
Wilt u onze machines zelf testen? Wij stellen
u daarvoor graag speciaal op uw eisen
afgestemde testpakketten uit elektrische
gereedschappen en toebehoren van
Metabo ter beschikking.

24-uur-reparatieservice

8 jaar garantie op reserveonderdelen

Binnen max. 24 uur verlaat uw
machine het Metabo fabriekscentrum
weer, gerepareerd en onderhouden
– met een nieuwe garantie van
zes maanden. Het fabriekscentrum
bereikt u op: industrieservice@
metabo.de, industrie-hotline
+49-7022-72-3230

Wij garanderen dat u tot 8 jaar na
afloop van de productie de benodigde
onderdelen kunt bestellen.

Online-service
Op www.metabo.com vindt u alle
relevante informatie over de
Metabo-producten en -diensten.

Vaste reparatieprijzen
Metabo-klanten ontvangen naast de
reparatie een uitgebreide inspectie
en reiniging. Nog een voordeel:
wij werken met een systeem van
vaste prijzen.

Opleidingen ter plekke
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Tot onze adviseringsdiensten ter plekke
behoren bijv. trillingsmetingen, maar
ook de scholing van uw medewerkers,
bijvoorbeeld over thema's zoals veiligheids
tips ter voorkoming van arbeidsongevallen,
behandeling van roestvast stalen opper
vlakken en reparaties.
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Metabo testpakket ter plekke

Individuele product- en
serviceoplossingen
Of het nu gaat om individuele aanpassingen
aan het apparaat of gebruikersgerichte
services, onder partners kan bijna alles
gerealiseerd worden – neem contact met
ons op.

SERVICE

Gratis recycling van oude machines
Op een bepaald moment zit ook
de gebruiksduur van de meest
duurzame Metabo-machine erop.
Wij nemen dan de vakkundige
verwijdering voor u over.

Bij vragen over de Metaboproducten staan onze gekwalificeerde
medewerkers graag tot uw
beschikking.

3 jaar XXL-garantie
Wij verlenen op alle producten
de extra lange XXL-garantie.
Binnen 4 weken na aankoop op
onze internetsite registreren en
uw normale garantie is tot 3 jaar
verlengd.

Uw voordelen

Metabo toepassingsanalyse ter plekke

Product- en toepassingsadvies

Profiteer van individuele oplossingen:


directe ondersteuning door Metabo contactpersoon

minder uitvaltijden door uitgebreide service-

oplossingen

pre- en aftersales-dienstverlening

op verzoek preventieve check-ups

in een hand
voor de

gebruikersveiligheid
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LiHD ACCU-TECHNOLOGIE: EEN REUZENSPRONG WAT VERMOGEN AANGAAT.
Met de innovatieve Metabo LiHD accu-packs starten wij nu een technologische revolutie: de
looptijd kon tot 87% verhoogd worden, het vermogen tot 67%, de levensduur is verdubbeld!
Zo worden ook accu-toepassingen op industrieel gebied mogelijk, die tot nu toe alleen
voorbehouden waren aan machines op netvoeding. En het allerbeste: alle Metabo LiHD
accu-packs zijn 100% uitwisselbaar.

LiHD – een zekere investering door
nieuwe topprestaties.
De combinatie van unieke hoog-rendementscellen en de volledig nieuw ontwikkelde
componenten van de accu-pack zorgt
ervoor dat maximale kracht extreem lang
ter beschikking staat. Metabo heeft
deze revolutionaire accu-technologie
geperfectioneerd.

Li HD

Het ambitieuze doel van onze inspanningen
is de snoerloze bouwplaats en werkplaats.
Voor u betekent dat maximale vrijheid bij het
boren en schroeven, doorslijpen en schuren
alsmede bij het zagen. Zo bent u met Metabo
ook klaar voor de toekomst.

Het uitgebreide Metabo 18 Volt
assortiment

R
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Grenzeloze flexibiliteit.
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Grenzeloze flexibiliteit

100% uitwisselbaar

Ultra-M-Technologie

Kies alleen uit wat u nodig
hebt en bespaar geld!

Voor alle huidige en
toekomstige Metabo
accu-machines.

Perfect samenspel tussen
machine, accu-pack en
lader.

3 jaar accu-pack
garantie
3 jaar op alle Li-Ion- en
LiHD-accu-packs.
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DE PRODUCTIVITEITSTURBO: ONZE
VERBRUIKS- EN SYSTEEMTOEBEHOREN.

MADE IN GERMANY:
INNOVATIE IS BIJ ONS TRADITIE.

Als systeemaanbieder ondersteunen wij de prestatie van onze machines door optimaal

Sinds 1924 ontwikkelen wij in onze fabriek in Nürtingen innovatieve ideeën, toekomst-

afgestemde systeem- en verbruikstoebehoren. Alleen daarmee worden de productiviteit,

gerichte elektrische gereedschappen en perfect afgestemde toebehoren voor professionele

duurzaamheid en betrouwbaarheid bereikt, die u met recht van een machine van Metabo

toepassingen in de industrie. When it really counts: laat ons uw eisen, werkzaamheden

verwacht.

en wensen weten. Wij kijken uit naar uw feedback!

Machine

Verbruikstoebehoren

Aluminiumgieterij

Engineering

Spuitgieterij voor
kunststof

Matrijsconstructie

Mechanische productie

Montage

Stalen delen met harderij

Motorenproductie

Systeemtoebehoren

Alles wat uw machine draaiende houdt.

Uw voordelen

Wij bieden u het complete assortiment aan verbruikstoebehoren zoals bijvoorbeeld doorslijp- en
afbraamschijven, zaagbladen, schroefbits, boren,
boorhouders en nog veel meer. Dit alles natuurlijk
in de betrouwbare en gebruikelijke kwaliteit van
Metabo.
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Alles wat uw machine nog
efficiënter maakt.
Tot onze systeemtoebehoren behoren
naast de afzuigsystemen, adapters en koppelvoorzetstukken bijv. ook nuttige extra
uitrustingen als de Metabo Vibra-Tech (MVT)handgrepen voor extreem lage trillingswaarden
en maximale gebruikersbescherming.

Met Metabo verbruiks- en systeemtoebehoren kunt u:


de prestatie en efficiëntie van de Metabo-machines optimaal benutten

kiezen voor optimale kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid

er zeker van zijn dat het onder zwaar industrieel gebruik beproefd is

19

Metabo – altijd bij u in de buurt.

E K K E N:
NU ONTD ABO.COM
ET
W W W.M

Uw
Uw Metabo-dealer:
Metabo-dealer:

De 3 jaar-garantie van Metabo
Wij verlenen op alle producten de extra
lange 3 jaar-garantie. Gewoon binnen
4 weken na aankoop op onze website
r egistreren en uw normale garantie is
tot 3 jaar verlengd.
Registreren op: www.metabo.com/xxl

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • 72622 Nürtingen
www.metabo.com

654425500/0516 · Onder voorbehoud van technische wijzigingen of drukfouten.

Met 1.800 medewerkers, 25 eigen distributiebedrijven en
100 importeurs zijn wij wereldwijd aanwezig – en altijd daar
waar u ons nodig hebt.

