Turpmākajās lappusēs vēlamies parādīt, kas mēs esam un ko pārstāv mūsu zīmols. Kas mūs
motivē, kurā virzienā dodamies un kas mūs atšķir no citiem — kā izstrādātājus, ražotājus un
partnerus.
Mūsu biznesā galvenais pamats ir uzticēšanās. Jo gadījumos, kad celtniecības un industrijas
profesionāļi strādā par 100%, viņiem jāspēj uzticēties mūsu sistēmu risinājumiem. Tas ir mūsu
stimuls un pienākums, jo tieši prasīgos apstākļos (un jebkad, kad tas ir nepieciešams) mūsu Power
Tool Solutions pierāda, ar ko atšķiras no citiem risinājumiem.

PREAMBULA
KAS MUMS IR SVARĪGI?

Tāpēc mēs regulāri apmeklējam būvlaukumus visā pasaulē un mācāmies no dialoga ar vietējiem
profesionāļiem, lai noskaidrotu, kā mūsu risinājumus padarīt vēl labākus. Lai šodien apšaubītu
lietas, kas vēl vakar bijušas veiksmīgas, ir nepieciešama arī drosme. Jo no tās rodas rītdienas
inovācijas.
Labākais piemērs: Mēs esam vadošais uzņēmums akumulatoru tehnoloģijās, tāpēc mēs neatlaidīgi
sekojam vīzijai par bezvadu būvlaukumu, kas padarītu mūsu lietotājus vēl neatkarīgākus.
Un izvēloties Ultra-M-Technologie tehnoloģijas un mūsu akumulatoru saskarni, jūs esat labi
sagatavojušies nākotnes izaicinājumiem.
Šīs inovāciju virzības galvenais virzītājs ir dinamika un elastīgums. Parasti īsi lēmumu ceļi
un vienkāršoti procesi nozīmē, ka mēs ar jauniem izaicinājumiem tiekam galā un ieviešam
risinājumus daudz ātrāk nekā citi
Mūs vada degsme un entuziasms, kas nozīmē, ka katrā Metabo „pukst karstasinīga sirds“. Bet mēs
esam patiesi apmierināti tikai tad, kad nākotnē pirmais jautājums, kas rodas profesionāļiem, ir:
„Vai Metabo ir šāds risinājums?“.

PRODUKTI AR AUGSTU VEIKTSPĒJU: INOVĀCI JU IETEKME UN INŽENIERIJAS MĀKSLA.







1923

Albrehts Šniclers
Nirtingenā, vecajā vecāku
maiznīcā uzbūvē pirmo
rokas urbjmašīnu Nr. 18.

1934

Pirmās rokas urbjmašīnas
attīstība: Leģendārās
Metabo Nr. 750 ar
120 vatu jaudu, urbšanas
platumu 6,5 mm,
apgriezienu skaitu
1200 apgr./min.

1957

7608 tipa Metabo ir pirmā
masveida ražošanas
triecienurbjmašīna. Tolaik
tā maksāja mēneša algu.

1966

Tiek piedāvātas pirmās
leņķa slīpmašīnas ar
jauno Metabo S-automatic
drošības sajūgu.

1969

Tirgū parādās pirmā
triecienurbjmašīna ar
elektronisku apgriezienu
skaita regulēšanu.

1981

Piedāvā pirmās 1000 vatu
triecienurbjmašīnas ar
konstantu apgriezienu
skaita uzturēšanu slodzes
režīmā.

2000

Pirmā leņķa slīpmašīnu
paaudze tiek aprīkota ar
Metabo Marathon motoru.

2002

Ar PowerGrip® Metabo
rada jauna veida
kompaktos skrūvgriežus ar
akumulatoriem.

2005

Metabo vēstures atskaites punkti parāda
mūsu rašanās procesu un mūsu izpratni
par inženiermākslu, kas radīta Vācijā. Kopš
neatminamiem laikiem mūsu vārds nozīmē augstas
kvalitātes produktus, kurus radījuši profesionāļi
profesionāļiem.
No Nirtingenas esam izpletušies pa visu pasauli, un
apvienojam vidēja lieluma uzņēmuma dinamiku ar
pasaules līmeņa uzņēmuma pieejamību.
Esam mobili, orientēti uz mērķi un elastīgi.
Apšaubot arī lietas, kas pagātnē bijušas veiksmīgas,
esam drosmīgi. Un tāpēc vienmēr gatavi meklēt
jaunus ceļus. Turklāt mēs apvienojam inovāciju
spēju un īsus attīstības periodus, lai radītu
veiktspējīgus sistēmas produktus.

Metabo pārorientē savu
akumulatoru sortimentu
uz litija jonu tehnoloģiju.

2010

Metabo piedāvā pilnīgu
tērauda apstrādes
instrumentu sortimentu.

2011

Metabo uzstāda jaunu
latiņu metāla apstrādei,
izmantojot pasaulē pirmo
ar akumulatoru darbināmo
serdes urbju un ar
akumulatoru darbināmo
Inox sortimentu.

2012

Pasaulē pirmā
akumulatora pakotne
ar 4 Ah un Ultra-M
tehnoloģiju atklāj jaunu
nišu akumulatoru
darbināmajiem
darbarīkiem.

2013

Metabo attīsta 5,2 Ah
akumulatoru pakotni
— tobrīd pasaules
jaudīgāko akumulatoru
paku elektroniskajiem
darbarīkiem.

2014

Jaunās leņķa slīpmašīnu
paaudzes ar jaudu līdz
1700 vatiem ieviešana.

SAJŪSMA: KATRĀ METABO PUKST SIRDS.





Esam lepni par to, ka uzstādām jaunus standartus
ar saviem produktiem un izstrādājam veiksmīgus
produktus, kas sajūsmina profesionāļus. Tādā veidā
katrā Metabo ir arī daļiņa no mums — mūsu asinīm
un mūsu kaislības.
Mēs pilnībā atbalstām savus produktus, jo katrs
Metabo sniedz priekšrocības, kas profesionāļiem
palīdz izcili paveikt darbu.


Mūsu sadarbība ir tik laba
tāpēc, ka mēs viens otru
novērtējam, esam atvērti
dažādiem viedokļiem un
vienmēr gatavi konstruktīvam
dialogam. Izstrāde, ražošana,
tirdzniecība un mārketings:
mēs esam iepazinuši viens
otru katrā no šīm jomām.

PATIESA PARTNERĪBA: KATRAS LABAS IDEJAS PAMATĀ IR UZKLAUSĪŠANA.







Mēs vēlamies precīzi zināt, kas ir nepieciešams
profesionāļiem un kas būtu nepieciešams, lai
strādātu droši un bez satraukumiem. Tādēļ mēs visu
laiku apmeklējam būvlaukumus visā pasaulē un
ieklausāmies.
Mēs pastāvīgi sazināmies ar lietotājiem un veicinām
diskusijas, izstrādājot un pilnveidojot darbarīkus,
piederumus un pakalpojumus.
Tā mēs jebkurā brīdī varam piedāvāt sistēmu
risinājumus, kas apmierina visdažādākās programmā
iesaistīto profesionāļu prasības.

MŪSU ZĪMOLA PIETEIKUMS: KAD TAS IR NEPI ECIEŠAMS.









Dienu no dienas Metabo produkti apliecina savu
veiktspēju. Tie tiek profesionāli lietoti vissmagākajos
apstākļos visā pasaulē.
Ja profesionāļi vēlas strādāt ar pilnu atdevi, viņiem ir
pilnībā jāpaļaujas uz partneri, pat vairāk: partnerim ir
jāuzticas.
Tāpēc mūsu starptautiskā zīmola pieteikuma moto
ir „Kad tas ir nepieciešams“. Šī programma parāda
mūsu darbarīku lietošanu būvlaukumos visā
pasaulē — autentiski, uzlaboti, īsti.
To papildina jaunais tēls ar iespaidīgu un zīmolam
atbilstošu inscenējumu.

MŪSU STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: UZŅĒMĒJDA RBĪBA.









Profesionāļiem visā pasaulē mēs piedāvājam
plašu jaudīgu darbarīku klāstu, ko var izmantot
vissmagākajos apstākļos.
Vienlaikus mēs cenšamies īstenot savu vīziju —
būvlaukumu bez vadiem. Tādēļ visiem Metabo
sortimenta produktiem ir pieejami varianti ar
akumulatoriem, kas izpilda visaugstākās prasības
attiecībā uz jaudu, kvalitāti un uzticamību.
Mēs piedāvājam ne tikai dažādus elektriskos
darbarīkus vispopulārākajiem darbiem, bet ar saviem
speciālajiem produktiem un sistēmas risinājumiem
izpildām arī īpašas prasības. Tas īpaši attiecas uz
galvenajām mērķa grupām — metālapstrādi un
rūpniecību, kā arī celtniecību un renovāciju.
Paralēli mēs izstrādājam arī mašīnas ar vada un
pneimatisko barošanu un piedāvājam visaptverošu
programmu ar sistēmas un patērētāja piederumiem,
jo galu galā lietotājs ir tas, kurš izvēlas, kā strādāt
visproduktīvāk.

ZEM JUMTA UN DARBĪBĀ: RISINĀJUMI DARBI EM BŪVĒS UN RENOVĀCIJĀ.

No jaunceltnes līdz iekārtošanai vai rekonstrukcijai,
renovācijai un modernizācijai: Mūsu partneriem
būvniecībā mēs izstrādājam un ražojam optimālus
sistēmu risinājumus šādās jomās:
■ Urbšana/Skrūvēšana
■ Ēvelēšana/Slīpēšana
■ Zāģēšana
Mēs pievēršamies jumtu un koka ēku būvei, logu,
sienu, fasādes, sausajai apdarei, instalācijām, grīdu un
flīžu ieklāšanai, dārzu un ainavu arhitektūrai.



Urbšana un
skrūvēšana

Slīpēšana un
ēvelēšana

Zāģēšana

NORŪDĪTI PRAKSĒ: RISINĀJUMI METĀLA APS TRĀDĒ UN INDUSTRIJĀ.

Kā metāla apstrādes, metālapstrādes industrijas
un apkopes industrijas speciālisti, mēs piedāvājam
plašu ierīču diapazonu ar integrētiem risinājumiem
visaugstākajām profesionālajām prasībām šādās
jomās:
■ Urbšana/Skrūvēšana
■ Ēvelēšana/Slīpēšana
■ Zāģēšana
Šajā sfērā mēs koncentrējamies uz lietošanai piemērotu
iekārtu ražošanu mašīnrūpniecībā, kuģu būvē, izejvielu/
enerģijas ieguvē no ūdens (naftas platformas un vēja
ģeneratoru parki), pārstrādes rūpniecībā, vēja enerģijas
ieguvē, speciālo transportlīdzekļu ražošanā, izejvielu
transportēšanā un elektroenerģijas ražotnēs.



Urbšana un
skrūvēšana

Zāģēšana

Slīpēšana un
ēvelēšana

MŪSU STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: SISTĒMU RIS INĀJUMI.







Piedāvājot gatavas sistēmas, mēs papildus atbalstām
darbarīku jaudu, izmantojot perfekti pielāgotus
sistēmas un pielietošanas materiālus.
Turklāt augstāko prioritāti piešķiram drošībai un
lietotāju aizsardzībai. Tāpēc piedāvājam arī putekļu
novēršanas risinājumus veselības aizsardzībai un
labākiem darba rezultātiem.
Ja tomēr rodas problēmas, mūsu klientiem visā
pasaulē ir pieejami servisa pakalpojumi. 24 stundu
remonta un rezerves daļu serviss, XXL garantija vai
8 gadus pieejamas rezerves daļas — mēs gādāsim,
lai jūs pēc iespējas ātrāk varētu atsākt darbu.
Korporatīvajiem klientiem piedāvājam pielāgotu
servisa pakotni, kas nodrošinās vienkāršu un efektīvu
mašīnu stāvokļa pārvaldību. Tā mēs garantējam
augstāku produktivitāti un līdz ar to — arī augstākus
ieņēmumus.



Īsumā: Ar mūsu Professional Power Tool
Solutions, mēs palīdzam arvien uzlabot
produktivitāti klientiem visā pasaulē.

MŪSU STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: AKUMULATO RU TEHNOLOĢIJA.







Mūsu vīzija radīt bezvadu būvlaukumu un darbnīcu
ļauj mums būt par inovāciju pirmrindniekiem un
nepārtraukti ieviest jaunus standartus akumulatoru
tehnoloģijās.
Mūsu neatkārtojamā Ultra-M tehnoloģija sniedz
optimālu iekārtas motora, akumulatora pakas un
uzlādes ierīces kombināciju, kas sniedz lielāku jaudu
un ilgāku darba mūžu. Tas kopš 2009. gada nodrošina
pilnīgu savietojamību starp mūsu akumulatoru
risinājumiem. Gan šodien, gan nākotnē.
Jau šobrīd ar Pick+Mix jūs iegūstat pilnīgu elastību
iekārtu, akumulatoru paku un uzlādes ierīču
izvēlē. Tas ievērojami
ietaupa naudu, jo jūs
maksājat tikai par to,
kas jums patiešām ir
nepieciešams.

ĪSUMĀ: METABO ZĪMOLS.
INOVĀCIJU IETEKME UN
INŽENIERIJAS MĀKSLA

KATRĀ METABO PUKST
SIRDS

KATRAS LABAS IDEJAS
PAMATĀ IR IEKLAUSĪŠANĀS.













UZŅĒMĒJDARBĪBAS MĒRĶIS:

METĀLA APSTRĀDE UN
CELTNIECĪBA

SISTĒMU RISINĀJUMA MĒRĶIS:

DARBARĪKS + MATERIĀLI +
APKALPOŠANA

MĒRĶA VĪZIJA UN NĀKOTNE:

BEZVADU BŪVLAUKUMS

Jaudīgi produkti, kurus radījušas inovācijas un
inženiermāksla.
Mūsu kaislība liek pukstēt sirdij katrā Metabo.
Uzklausīšana ir katras labas idejas sākums, kā arī
īstas partnerības pamats.
Plašs sortiments, kas fokusējas uz kompetences
sfērām — metālapstrādes industrija, celtniecība un
renovācija.
Ilgtspējīgi sistēmu risinājumi, kas ietver darbarīkus,
materiālus un apkalpošanu, kas atmaksājas šodien
un turpmāk.
Mūsu vīzija ir bezvadu būvlaukums un līdz ar to, arī
maksimāla brīvība un elastība profesionāļiem.
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