


Toliau pateiktuose puslapiuose norime parodyti, kuo pasižymi mūsų prekės ženklas. Kas yra 
mūsų varomoji jėga, kokie yra mūsų tikslai ir kuo skiriamės nuo kitų – kaip kūrėjai, gamintojai ir 
partneriai. 

Pasitikėjimas yra mūsų veiklos pagrindas ir svarbiausias principas. Juk statybų ir pramonės 
sektoriuose dirbantys profesionalai turi 100 proc. pasitikėti mūsų sistemų sprendimais. 
Sutapatiname stimulą ir įsipareigojimą, nes ekstremaliomis sąlygomis, kai reikia įrodyti, ką 
galime, pamatysite, kuo mūsų elektriniai įrankiai skiriasi nuo kitų. 

Todėl nuolat keliaujame po statybų aikšteles visame pasaulyje ir bendraudami su profesionalais 
vietoje sužinome, kaip dar galėtume patobulinti savo sprendimus. Tam taip pat reikalinga drąsa, 
kad suabejotume tais dalykais, kurie dar vakar buvo sėkmingi. Nes taip gimsta rytdienai skirtos 
naujovės. 

Geriausias pavyzdys: kaip akumuliatorių technologijų srities lyderiai nuolat siekiame įgyvendinti 
statybų aikštelės, kurioje nebus kabelių, viziją, kad mūsų klientai galėtų dirbti dar laisviau. 
Apsisprendę naudoti mūsų „Ultra-M“ technologiją ir akumuliatorių sąsajas, jie bus puikiai 
pasiruošę ateities iššūkiams. 

Pagrindinė šių inovacijų varomoji jėga yra dinamiškumas ir lankstumas. Kadangi mūsų įmonė yra 
vidutinio dydžio, greitai priimami sprendimai ir sparčiai vykstantys procesai lemia, kad greičiau 
nei kiti randame sprendimus susidūrę su naujais iššūkiais. 

Mus vienija aistra ir entuziazmas, tad kiekviename „Metabo“ produkte įdėta dalelė širdies. Tačiau 
tikrai patenkinti būsime tada, kai profesionalai ateityje klaus „Ar šį produktą gamina ir „Metabo?“ 

ĮŽANGA  
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�� Pagrindiniai „Metabo“ istorijos įvykiai atskleidžia 
mūsų kilmę ir mūsų inžinerines žinias, vertas žodžių 
„Pagaminta Vokietijoje“. Mūsų įmonės vardas reiškia 
aukštos kokybės gaminius, kuriuos profesionalai 
kuria profesionalams. 

�� Esame iš Niurtingeno ir aktyviai dirbame visame 
pasaulyje, taip sujungiame vidutinio dydžio įmonės 
dinamiškumą ir pasaulinio žaidėjo atvirumą. 

�� Mes judrūs, siekiantys tikslo ir lankstūs. Turime 
drąsos suabejoti daiktais, kurie praeityje buvo 
sėkmingi. Tad visada esame pasiruošę eiti naujais 
keliais. Inovacijos ir trumpas kūrimo laikotarpis yra 
našių sistemų pagrindas. 

NAŠŪS GAMINIAI: INOVACIJOS JĖGA IR INŽIN IERIŲ MEISTRIŠKUMAS 

1923 m.
Albrechtas Šnizleris 
(Albrecht Schnizler) 
Niurtingene įkurtoje tėvų 
kepykloje sumontavo 
pirmąjį rankinį gręžtuvą 
Nr. 18.

1934 m.
Suprojektuojamas 
pirmasis elektrinis 
rankinis gręžtuvas – 
legendinis „Metabo“ 
Nr. 750 (120 vatų galia, 
6,5 mm gręžimo gylis, 
1 200 aps./min.)

1957 m.
„Metabo“ modelis 7608 
yra pirmasis serijinės 
gamybos smūginis 
gręžtuvas. Tuo metu jis 
kainavo vieno mėnesio 
atlyginimą.

1966 m.
Pristatomi pirmieji 
kampiniai šlifuokliai 
su naująja „Metabo 
S-automatic“ apsaugine 
mova.

1969 m.
Rinkoje pasirodo pirmasis 
smūginis gręžtuvas su 
elektroniniu apsukų 
reguliatoriumi.

1981 m.
Suprojektuojamas 
pirmasis 1 000 vatų 
smūginis gręžtuvas 
su nekintamų apsukų 
funkcija esant apkrovai.

2000 m.
Pagaminama pirmoji 
kampinių šlifuoklių 
atmaina su „Metabo 
Marathon“ varikliu.

2002 m.
„Metabo PowerGrip®“ 
tampa naujos kompaktiškų 
akumuliatorinių atsuktuvų 
kategorijos pradžia.

2005 m.
„Metabo“ pristato ličio 
jonų technologijos 
akumuliatorius.

2010 m.
„Metabo“ pristato visą 
nerūdijančiojo plieno 
apdirbimo priemonių 
asortimentą.

2011 m.
„Metabo“ pristato pirmą 
pasaulyje akumuliatorinį 
centravimo gręžtuvą 
bei akumuliatorinių 
nerūdijančiojo plieno 
įrankių asortimentą ir taip 
nustato naujus standartus.

2012 m.
Pasaulyje pirmas 
akumuliatorių blokas 
su 4,0 Ah ir „Ultra-M“ 
technologija atveria 
naujas akumuliatorinių 
elektrinių prietaisų 
dimensijas.

2013 m.
„Metabo“ sukuria 5,2 Ah 
akumuliatorių bloką – 
tuo metu galingiausią 
pasaulyje akumuliatorių 
bloką, skirtą elektriniams 
įrankiams.

2014 m.
Pristatomi naujoviški 
kompaktiški iki 1 700 
vatų galios kampiniai 
šlifuokliai.



�� Didžiuojamės savo gaminiais, nustatome naujus 
standartus ir kuriame sėkmingus gaminius, žavinčius 
profesionalus. Taigi į kiekvieną „Metabo“ gaminį 
įdedame dalelę savęs – dalelę širdies ir aistros. 

�� Mūsų gaminiai yra puikiai žinomi, nes kiekvienas 
„Metabo“ gaminys teikia naudą, padedančią 
profesionalams atlikti savo darbą. 

�� Puikiai bendradarbiaujame, nes vertiname vienas kitą, 
atsižvelgiame į kitų nuomonę 
ir visada esame pasirengę 
įsitraukti į konstruktyvų 
dialogą. Plėtojame veiklą, kuri 
apima sritis nuo gamybos ir 
pardavimo iki rinkodaros, todėl 
puikiai žinome poreikius. 

ENTUZIAZMAS: KIEKVIENAME „METABO“ GA MINYJE ĮDĖTA DALELĖ ŠIRDIES



�� Norime tiksliai žinoti, ko nori profesionalai ir ko jiems 
dar gali reikėti, kad jie galėtų dirbti be įtampos ir 
saugiai. Todėl nuolat keliaujame po statybų aikšteles 
visame pasaulyje ir atidžiai klausome. 

�� Tobulindami ir optimizuodami įrankinius, reikmenis 
ir paslaugas, nuolat kalbamės su klientais ir 
dalijamės idėjomis. 

�� Sisteminius sprendimus visada pritaikome, 
atsižvelgdami į įvairius programoje dalyvaujančių 
profesionalių poreikius. 

TIKRA PARTNERYSTĖ: KLAUSYMAS YRA VISŲ GERŲ IDĖJŲ PRADŽIA 



�� Kiekvieną dieną „Metabo“ gaminiai padeda užtikrinti 
našų darbą. Mūsų gaminius naudoja profesionalai 
visame pasaulyje net pačiomis sudėtingiausiomis 
sąlygomis. 

�� Kai profesionalai daro tai, ką moka daryti geriausiai, 
jie turi visiškai pasikliauti savo partneriu ir dar 
daugiau – jie privalo juo pasitikėti. 

�� Būtent todėl pagrindinė tarptautinio prekės ženklo 
idėja yra „kai reikia įrodyti, ką galime“, kuri reiškia, 
kad mūsų įrankiai, naudojami statybų aikštelėse 
visame pasaulyje, yra autentiški, patikrinti ir patikimi. 

�� Galingą prekės ženklo idėją taip pat sustiprina nauja 
išvaizda. 

MŪSŲ PREKĖS ŽENKLAS: KAI REIKIA ĮRODYTI, KĄ GALIME 



MŪSŲ STRATEGIJA: VERSLO SRITYS 

�� Profesionalams iš viso pasaulio siūlome 
platų galingų įrankių, kuriuos galima naudoti 
sudėtingiausiomis sąlygomis, pasirinkimą.

�� Nuolat siekiame įgyvendinti statybų aikštelės, kurioje 
nebus kabelių, viziją. Todėl kiekvienas iš „Metabo“ 
asortimento galės išsirinkti reikiamos paskirties 
akumuliatoriumi valdomą įrankį, kuris atitinka 
didžiausius lūkesčius, susijusius su našumo, kokybės 
ir patikimumo reikalavimais. 

�� Kaip bendro pobūdžio gaminių gamintojai, siūlome 
ne tik įprastos paskirties elektrinius įrankius, bet ir 
siekiame patenkinti specialius poreikius siūlydami 
apdirbimo gaminius ir sistemų sprendimus. Taip pat 
siūlome gaminius metalo pramonei ir apdirbimo, 
statybos ir renovacijos darbams. 

�� Be to, gaminame techniką, skirtą varomojo 
tipo kabeliams ir suslėgtajam orui, bei siūlome 
įvairiausias sistemas ir priedus, kad pats naudotojas 
galėtų nuspręsti, ko jam reikia, kad galėtų našiai 
dirbti. 



Gręžimas ir  
varžtų sukimas

Šlifavimas ir 
galandimas Pjovimas

�� Statybos nuo pamatų, rekonstrukcija arba remontas, 
renovacija ir modernizavimas: savo statybų 
partneriams kuriame ir gaminame optimalius sistemų 
sprendimus šiose srityse:

■��gręžimo ir varžtų sukimo;
■��galandimo ir šlifavimo;
■��pjovimo.

Koncentruojamės į tokias naudojimo sritis, kaip stogų 
dengimas, medžio apdirbimas, langų gamyba, sienų ir 
fasadų statyba, gipso kartono montavimas, grindų ir 
plytelių klojimas, sodo ir kraštovaizdžio tvarkymas.

MŪSŲ VEIKLA: SPRENDIMAI STATYBOMS IR R ENOVACIJOS DARBAMS 



Gręžimas ir  
varžtų sukimas Pjovimas Šlifavimas ir 

galandimas 

SUTVIRTINTA PRAKTIKOJE: METALO APDIRBI MO IR PRAMONĖS SPRENDIMAI 

�� Būdami metalo apdirbimo, metalo apdirbimo 
pramonės ir pramoninės techninės priežiūros 
specialistai, siūlome daug įvairių mašinų su įtaisytais 
sprendimais, atitinkančiais griežčiausius profesinius 
reikalavimus. Dirbame šiose srityse:

■��gręžimo ir varžtų sukimo;
■��galandimo ir šlifavimo;
■��pjovimo.

Koncentruojamės į tokias naudojimo sritis, kaip mašinų 
gamyba, dirbtuvės, žaliavų arba energijos gavyba 
(vandens, naftos platformos arba vėjo jėgainės), 
rafinavimo fabrikai, vėjo jėgainės, specialių transporto 
priemonių gamyba, vamzdynų tiesimas ir elektros 
jėgainės.



MŪSŲ STRATEGIJA: SISTEMINIAI SPRENDIMA I

�� Kaip sisteminių sprendimų teikėjai papildomai 
sustipriname savo gaminius idealiai suderindami 
sistemas ir naudojimo priedus.

�� Sauga ir naudotojo apsauga yra didžiausias 
prioritetas. Taip pat siūlome dulkių šalinimo 
sprendimus, kad būtų apsaugota sveikata ir užtikrinti 
geriausi darbo rezultatai. 

�� Jei vis tiek kiltų problemų, mūsų techninės priežiūros 
centrai visame pasaulyje klientams siūlo pagalbą. 
24 valandas per parą teikiamos remonto paslaugos, 
atsarginių dalių tiekimas, XXL garantija, atsarginių 
dalių prieinamumo 8 metus garantija – taip 
rūpinamės, kad galėtumėte grįžti prie darbo kuo 
greičiau. 

Stambioms įmonėms siūlome techninės priežiūros 
paketus, kad turimų mašinų valdymas būtų 
paprastas ir produktyvus. Taip garantuojame didelį 
našumą ir jo užtikrinamą pelningumą! 

�� Trumpai: siūlydami savo „Professional Power Tool 
Solutions“ įrankius, padedame klientams visame 
pasaulyje nuolat didinti jų produktyvumą.



MŪSŲ STRATEGIJA: AKUMULIATORIŲ TECHN OLOGIJA 

�� Siekdami įgyvendinti savo statybų aikštelių 
ir dirbtuvių be kabelių viziją, kaip naujovių 
pradininkai nuolat nustatome naujus akumuliatorių 
technologijos standartus. 

�� Mūsų išskirtinė „Ultra-M“ technologija optimaliai 
suderina mašinų variklius, akumuliatorių bloką 
ir įkroviklį, kad jie būtų našesni ir eksploatacijos 
laikas būtų ilgesnis. Taip nuo 2009 m. užtikriname ir 
ateityje užtikrinsime savo akumuliatorinių sprendimų 
suderinamumą. 

�� Jau dabar su „Pick+Mix“ užtikrinamas beribis 
lankstumas renkantis mašinas, akumuliatorių  
blokus ir įkroviklius.  
Taip taupomi pinigai,  
nes mokama tik už tai,  
ko tikrai reikia.



APŽVALGA: „METABO“ PREKĖS ŽENKLAS

KLAUSYMAS YRA VISŲ GERŲ 
IDĖJŲ PRADŽIA

INOVACIJOS JĖGA IR 
INŽINIERIŲ MEISTRIŠKUMAS

KIEKVIENAME „METABO“ 
GAMINYJE ĮDĖTA DALELĖ 

ŠIRDIES

METALO APDIRBIMAS IR 
STATYBOS

VEIKLOS SRITYS: 

ĮRANKIS + PRIEDAI + TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA

STATYBŲ AIKŠTELĖ BE KABELIŲ
SISTEMŲ SPRENDIMAI:

VIZIJA IR ATEITIS: 

�� Našūs produktai yra išskirtiniai dėl inovatyvumo ir 
inžinierių meistriškumo.

�� Dėl mūsų entuziazmo kiekviename „Metabo“ yra 
dalelė širdies. 

�� Klausymas yra visų gerų idėjų pradžia ir tikros 
partnerystės pagrindas. 

�� Platus asortimentas skirtas metalo pramonei ir 
apdirbimo, statybos ir renovacijos darbams. 

�� Ateičiai tinkantys įrankių bei priedų sisteminiai 
sprendimai ir techninė priežiūra prieinami ir 
šiandien, ir rytoj. 

�� Mūsų vizija yra statybų aikštelė be kabelių, 
maksimalus profesionalų laisvumas ir lankstumas.
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