


Järgnevatel lehekülgedel tahaksime teile näidata, kes me oleme ja mida meie tootemark tähistab. 
Mis paneb meid tegutsema, kuhu tahame jõuda ning mis eristab meid ülejäänutest – arendajana, 
tootjana ja partnerina. 

Usaldus on meie äri vundament ja ülim maksiim. Sest seal, kus ehitus- ja tööstusprofid endast 
parima annavad, peavad nad saama 100%-liselt meie süsteemilahendustele toetuda. Meie jaoks 
tähendavad motivatsioon ja pühendumus üht ja sedasama, sest just äärmuslikes tingimustes –  
s.t alati „kui see on tähtis” – on näha, mis eristab meie Power Tool Solutions tootemarki 
ülejäänutest. 

Seetõttu käime regulaarselt kogu maailma ehitusplatsidel ja saame kohapeal proffide käest 
teada, kuidas võiksime oma lahendusi veelgi paremaks muuta. Selleks on ka julgust vaja, et seada 
kahtluse alla asju, mis olid veel eile edukad. Sest sellest sünnivad homsed uuendused. 

Parim näide: akutehnoloogia eestvedajana järgime me pidevalt visiooni juhtmevabast 
ehitusplatsist, et muuta oma kasutajad veelgi sõltumatumaks. Otsustades meie Ultra-M 
tehnoloogia ja seega meie akuliideste kasuks, olete tuleviku nõudmiste tarbeks kõige paremini 
varustatud. 

Taolise uuendusjõu peamiseks eelduseks on dünaamilisus ja paindlikkus. Keskmise suurusega 
ettevõttes, millena meid määratletakse, hoolitsevad lühikesed otsustusahelad ja sujuvad 
protsessid selle eest, et leiame uutele nõudmistele lahendused selgelt kiiremini kui ülejäänud. 

Kirg ja vaimustus panevad meid tegutsema, see tähendab, et igas Metabos „tuksub süda”. Aga 
tõeliselt jääme alles siis rahule, kui profid edaspidi iga kord küsivad: „Kas Metabolt ka midagi on?”. 

SISSEJUHATUS  
SELLELE, MIS ON MEILE 
TÄHTIS. 



�� Metabo ajaloo verstapostid näitavad meie päritolu 
ja tunnustust insenerikunstile „Made in Germany”. 
Aegade algusest tähistab meie nimi kõrge 
kvaliteediga tooteid proffidelt proffidele. 

�� Alustades Nürtingenist oleme tegevad kogu 
maailmas, sidudes nii keskmise suurusega ettevõtte 
dünaamilisuse globaalse mängija (Global Player) 
avatusega. 

�� Oleme liikuvad, eesmärgile orienteeritud ja 
paindlikud. Julgeme kahtluse alla seada ka asju, 
mis olid minevikus edukad. Nii oleme alati valmis 
uusi radu käima. Sealjuures on uuendusjõud ja 
lühikesed arendusperioodid aluseks võimsatele 
süsteemsetele tootelahendustele. 

VÕIMSAD TOOTED: UUENDUSJÕUD JA INSEN ERIKUNST. 

1923
Albrecht Schnizler ehitab 
Nürtingenis vanemate 
küpsetuskojas esimese 
käsipuuri No 18.

1934
Arendatakse esimene 
elektriline käsitrell – 
legendaarne Metabo No 
750, võimsusega 120 W, 
puurimissügavusega 6,5 
mm ja pöörete arvuga 
1200 p/min.

1957
Metabo tüüp 7608 on 
esimene seeriatootmisse 
antud lööktrell. See 
maksis toona ühe kuu 
palga.

1966
Esitletakse esimesi uue 
Metabo S-automatic 
turvasiduriga 
nurklihvijaid.

1969
Turule jõuab esimene 
elektroonilise pöörete 
regulaatoriga lööktrell.

1981
Arendatakse esimene 
1000-vatine lööktrell 
ühtlase kiiruse kontrolliga.

2000
Esimene nurklihvijate 
tootepõlvkond 
varustatakse 
maratonmootoriga.

2002
Metabo „PowerGrip®” 
loob kompakt-akutrellide 
seas uue kategooria.

2005
Metabo viib oma 
akude sortimendi 
liitiumioontehnoloogiale 
üle.

2010
Metabo esitleb tervet 
sortimenti roostevaba 
terase töötlemiseks.

2011
Maailma esimese 
akutoitel südamikpuuri 
ja Inoxi akusortimendiga 
avab Metabo uued 
dimensioonid 
metallitöötlemises.

2012
Maailma esimene 4,0 Ah 
aku ja Ultra-M tehnoloogia 
avavad akutoitel 
elektritööriistade jaoks 
uued dimensioonid.

2013
Metabo arendab 5,2 Ah 
aku – seniajani võimsaima 
aku elektritööriistade 
maailmas.

2014
Uue tootepõlvkonna 
kompaktsete kuni 
1700-vatise võimsusega 
nurklihvijate väljalase.



�� Oleme uhked selle üle, et avame oma toodetega 
uusi dimensioone ja arendame edukaid tooteid, 
mis proffe vaimustavad. Nii peitub igas Metabos 
ka killuke meist endist – meie südameverest, meie 
kirest. 

�� Võime end 100%-liselt oma toodetega samastada, 
kuna igas Metabos peitub kasutajaeelis, mis aitab 
proffidel oma tööd meisterlikult teha. 

�� Koostöö on niivõrd hea tänu 
sellele, et hindame üksteist 
vastastikku, oleme avatud 
erinevatele arvamustele ja 
alati valmis konstruktiivseks 
dialoogiks. Tootearendusest 
ja turustamisest kuni 
turunduseni: „tunneme” 
üksteist selle sõna kõige 
paremad tähenduses. 

VAIMUSTUS – IGAS METABOS „TUKSUB SÜDA”.



�� Tahame täpselt teada, mida profid vajavad ja mida 
nad võiksid veel vajada, et pingevabalt ja kindlalt 
töötada. Seetõttu viibime pidevalt ehitusplatsidel 
kogu maailmas ja paneme kuuldu hoolega kõrva 
taha. 

�� Uute tööriistade, tarvikute ja teenuste arendamisel 
oleme pidevalt dialoogis ning hoolitseme 
mõttevahetuse eest kasutajatega. 

�� Nii on meil kogu aeg töös proffide kõige 
erinevamate nõudmiste tarbeks kohandatavad 
süsteemilahendused. 

TÕELINE PARTNERLUS – KUULAMINE ON IGA HEA IDEE ALGUS. 



�� Päevast päeva panevad Metabo tööriistad oma 
võimekust proovile. Professionaalses kasutuses – 
kõige raskemates tingimustes – kogu maailmas. 

�� Seal, kus profid annavad endast parima, peavad  
nad 100%-liselt oma partnerit usaldada saama, 
veelgi enam: nad peavad teda tundma. 

�� Seepärast on „kui see on tähtis” meie rahvusvahelise 
tootemargi juhtlause, mis viitab meie tööriistade 
kasutamisele ehitusplatsidel kogu maailmas – 
autentselt, toimetatult, ausalt. 

�� Uus kuvand toetab seda jõulise ja tootemargile 
omase esituse kaudu. 

MEIE TOOTEMARGI KUVAND: KUI SEE ON TÄH TIS. 



MEIE STRATEEGILINE FOOKUS: ÄRIVALDKONN AD. 

�� Pakume proffidele kogu maailmas laia valikut 
võimsaid tööriistu kasutamiseks kõige raskemates 
tingimustes.

�� Sealjuures järgime me pidevalt visiooni 
juhtmevabast ehitusplatsist. Seetõttu leiab Metabo 
sortimendist mistahes kasutuse jaoks alati ka 
akutoitega lahenduse, mis täidab kõige kõrgemad 
ootused jõudluse, kvaliteedi ja usaldusväärsuse osas. 

�� Laiatarbetootjana ei paku me mitte ainult 
elektritööriistu kõikvõimalikeks kasutusteks, 
vaid täidame oma pädevate toodete ja 
süsteemilahendustega ka erisoovid.  See kehtib 
eriti peamiste sihtrühmade osas nii metallitöös ja 
-tööstuses kui ka ehituses ja renoveerimises. 

�� Samaaegselt arendame me aga ka seadmeid 
kaablitega ja suruõhuga ajamitüüpide jaoks 
ning pakume kõikehõlmavat valikut süsteemi- ja 
lisatarvikuid – lõppude lõpuks otsustavad kasutajad, 
kuidas nad tahavad kõige produktiivsemalt töötada. 



Puurimine ja 
kruvimine

Lihvimine ja 
lõikamine Saagimine

�� Alates karkassist kuni välja- või ümberehituse, 
renoveerimise või kaasajastamiseni – arendame ja 
toodame optimaalseid süsteemseid lahendusi oma 
partneritele järgmistes valdkondades:

■�puurimine/kruvimine
■�lõikamine/lihvimine
■�saagimine

Sealjuures on meie fookuses sellised kasutusvaldkonnad, 
nagu katus ja puutöö, aknaehitus, sein ja fassaad, 
siseehitus, siseviimistlus, põrandaehitus, plaatimine ning 
aia- ja maastikukujundus.

KATUSE ALL JA KORRAS: EHITUSE JA RENOV EERIMISE LAHENDUSED. 



Puurimine ja 
kruvimine Saagimine Lihvimine ja 

lõikamine 

TÖÖS KARASTATUD – LAHENDUSED METALLI TÖÖLE JA -TÖÖSTUSELE. 

�� Metallitöö ja -tööstuse ning tööstushoolduse 
spetsialistina pakume kõikehõlmavat integreeritud 
seadmelahenduste valikut, mis vastab kõrgeimatele 
professionaalsetele nõudmistele järgmistes 
valdkondades:

■�puurimine/kruvimine
■�lõikamine/lihvimine
■�saagimine

Sealjuures keskendume järgmistele 
kasutusvaldkondadele: masinaehitus, laevatehased, 
tooraine-/energiatootmine vees (naftaplatvormid/
tuulepargid), rafineerimistehased, tuuleenergia, 
erimasinaehitus, torujuhtmete ehitus ja 
tuumaelektrijaamad.



MEIE STRATEEGILINE FOOKUS: SÜSTEEMSED LAHENDUSED.

�� Süsteemide pakkujana kaitseme täiendavalt oma 
tööriistade tööjõudu täiuslikult kooskõlastatud 
süsteemi ja lisatarvikute abil.

�� Ohutus ja kasutajate kaitse on seejuures 
esmatähtsad. Seetõttu pakume tervise kaitse 
ja parimate töötulemuste eesmärgil ka 
tolmueemalduslahendusi. 

�� Juhul kui peaks siiski probleeme tekkima, oleme 
oma klientide jaoks olemas suure hulga teeninduste 
kaudu kogu maailmas. Olgu see 24-tunni-parandus ja 
varuosateenindus, XXL-garantii või 8 aastat varuosi – 
hoolitseme selle eest, et saaksite võimalikult kiiresti 
töötamist jätkata. 

Suurklientidele pakume kohandatavaid 
teeninduspakette teie seadmepargi lihtsaks ja 
tõhusaks haldamiseks. Nii tagame suure tootlikkuse 
ja sellega kaasneva kasumlikkuse. 

�� Lühidalt: Professional Power Tool Solutions 
tootemargi abil aitame klientidel kogu maailmas  
aina tootlikkust tõsta. 



MEIE STRATEEGILINE FOOKUS: AKUTEHNOLO OGIA. 

�� Uuenduste eesvedajana ning visiooniga 
juhtmevabast ehitusplatsist ja töökojast avame 
akutehnoloogias pidevalt uusi dimensioone. 

�� Meie ainulaadne Ultra-M tehnoloogia pakub 
optimaalset seadme, mootori, aku ja laadija 
kooskõla – suurema võimsuse ja pikema eluea 
nimel. See on tagatud alates 2009. aastast tänu meie 
akulahenduste täielikule ühilduvusele – nii täna kui 
ka tulevikus. 

�� Juba täna pakub Pick+Mix seadmete, akude ja 
laadijate valikul äärmist paindlikkust. See säästab 
puhast raha – sest tasutakse vaid selle eest, mida 
tõepoolest kasutatakse.



ÜLEVAATLIKULT: METABO TOOTEMARK.

KUULAMINE ON IGA  
HEA IDEE ALGUS.

UUENDUSJÕUD JA 
INSENERIKUNST

IGAS METABOS  
„TUKSUB SÜDA”

METALLITÖÖ JA EHITUS
ÄRIFOOKUS: 

TÖÖRIIST + TARVIK + TEENINDUS
JUHTMEVABA EHITUSPLATS

SÜSTEEMILAHENDUSE FOOKUS:
VISIOON JA TULEVIKUFOOKUS: 

�� Võimsad tööriistad, mida iseloomustavad 
uuendusjõud ja insenerikunst.

�� Meie vaimustus paneb igas Metabos südame 
tuksuma. 

�� Kuulamine on iga hea idee algus – ja tõelise 
partnerluse alus. 

�� Laialdane sortiment fookusega järgmistel 
kompetentsivaldkondadel: nii metallitööstus ja -töö 
kui ka ehitus ja renoveerimine. 

�� Tulevikukindlad tööriistade ja tarvikute 
süsteemilahendused kuni teeninduseni, mis tasuvad 
ära nii täna kui ka homme. 

�� Meie visioon on juhtmevaba ehitusplats ja sellega 
koos ka maksimaalne vabadus ning paindlikkus 
proffide jaoks.
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