
Uitleg Symbolen Metabo

Overbrenging met 2 standen Platkop-slijpers

twee boorsnelheden met extreem platte transmissiekop

voor het boren in hout en metaal voor het werken in scherpe hoeken tot 43°

Autobalancer AutoClean Plus

voor zeer minimale hand-armtrillingen kosten- en tijdbesparing door automatische 

en lange standtijd van slijpschijven en machine MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik

Metabo schijfrem Motorrem

stopt de schijf na uitschakelen voor snelstop van de schijf in 3 seconden

in 2 seconden voor een lager ongevalsrisico

Fast Break Brushless-motor

uitlooprem voor meer veiligheid unieke Metabo brushless motor voor snel werken

door snel stoppen van het inzetgereedschap en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik

Inschakelbare "Impuls"-functie Stille inductiemotor

voor het uitdraaien van schroeven die vastzitten onderhoudsvrij en robuust

en aanboren op gladde oppervlakken

LED-Powerlicht Metabo Quick- gereedschapswissel

zeer goede lichtsterkte dankzij krachtige Power-LED zonder sleutel snel, makkelijk en veilig

Metabo Marathon-motor met gepatenteerde Paddle-schakelaar met dodemansfunctie

stofbescherming voor lange levensduur voor hoge gebruikersbescherming

Pendelslag bij reciprozagen en decoupeerzagen Precision Stop, elektronische draaimomentkoppeling

Inschakelbare pendelslag voor optimaal met verhoogde precisie

zaagvermogen in ieder materiaal voor nauwkeurig fijngevoelig werken



Metabo Quick snelwissel Metabo Quick gereedschapsnelwissel

van de gereedschapopname en van het zonder sleutel snel, makkelijk en veilig

inzetgereedschap voor flexibel werken

Herstartbeveiliging Elektronische softstart

voorkomt het per ongeluk starten voor geleidelijk aanlopen

van de machine na stroomonderbreking

Metabo S-automatic veiligheidskoppeling Combihamer met 3 functies 

mechanisch ontkoppelen van de aandrijving hamerboren, boren en beitelen

bij het blokkeren van het inzetgereedschap

Boorhamer met 2 functies SelfClean, halfautomatische filterreiniging 

hamerboren en boren in werkpauzes voor het volgende gebruik

Elektronische veiligheidsuitschakeling Optimale stofbescherming

van de motor bij het blokkeren van de slijpschijf voor zuiver, aangenaam werken: spaanders en stof

voor veilig werken worden meteen en doeltreffend afgezogen

Overbelastingsbeveiliging Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica

Beschermt de motor tegen oververhitting voor het werken met toerentallen aangepast aan het 

materiaal, die onder belasting constant blijven

Metabo VibraTech (MVT) Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica

voor trillingsdemping voor comfortabel werken voor het werken met toerentallen aangepast aan het 

bij continu gebruik materiaal, die onder belasting constant blijven

Metabo 3 jaar XXL-garantie

wij verlenen u op veel producten de extra lange XXL-garantie

gewoon binnen 4 weken na aankoop op onze website registreren

en uw normale garantie is meteen tot 3 jaar verlengd


