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Cordless Alliance System yhdistää useat eri konevalmistajat – sama akku sopii nyt
moniin erimerkkisiin koneisiin
Metabo tuo yhdessä kahdeksan muun konevalmistajan kanssa ensimmäistä kertaa markkinoille
joustavan akkujärjestelmän, jossa sama akku sopii usean eri valmistajana koneisiin. Cordless Alliance
System (CAS) tarjoaa työkalujen käyttäjille kaksinkertaisen hyödyn. Ensinnäkin koneilla voi työskennellä
langattomasti, minkä lisäksi loppukäyttäjän on mahdollista käyttää useiden eri valmistajien koneita
samalla akulla.
Samalla Metabon valmistamalla akulla voi jatkossa käyttää yli 110:tä erilaista työkalua ja konetta. CASkonseptin avulla työkalujen loppukäyttäjät voivat vaihtaa eri tuotemerkkien välillä hankkimatta aina uusia
akkuja. Konseptissa ovat mukana Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Starmix,
Eibenstock sekä Steinel.
̶ Keskustelimme yhdessä eri valmistajien edustajien kanssa työkalujen ja koneiden loppukäyttäjien toiveista
sekä vaatimuksista. Useassa yhteydessä vaatimusten kärkeen nousi loppukäyttäjien tarve käyttää useiden
eri valmistajien koneita yhdellä ja samalla akulla. Nyt loppukäyttäjät voivat halutessaan vaihtaa
erimerkkisten koneiden välillä aivan kuten verkkovirtaversioidenkin kanssa, sanoo Metabon toimitusjohtaja
Horst Garbrecht.
CAS-yhteistyökumppanit tarjoavat erilaisia koneita ja ratkaisuja, joita Metabolla ei ole omassa
valikoimassaan. Suurin osa tuotteista on erikoiskoneita ammattilaisten vaativiin tarpeisiin. Näin ollen
kaikkien CAS-valmistajien valikoimat täydentävät toisiaan ja asiakkaille on mahdollista tarjota monipuolisia
sekä ainutlaatuisia ratkaisuja yhdellä ja samalla akulla.
CAS-konsepti kattaa jo yli 110 konetta ja valikoima kasvaa jatkuvasti.
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Metabo
Metabo GmbH Saksan Nürtingenistä on perinteinen sähkötyökalujen valmistaja ja tarvikkeiden toimittaja taitaville
käsityöläisille ja ammattilaisille. Tuotemerkin alla Metabo tarjoaa täyden valikoiman koneita ja tarvikkeita
ydinkohderyhmilleen metalli-alan käsityöläisille, metalliteollisuuden ammattilaisille, sekä rakennus- ja
remontointialojen ammattilaisille. Vuonna 1924 Nürtingenissä perustettu Metabo on nykyään keskikokoinen yritys
jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Nürtingenin päätuotantolaitoksen lisäksi Kiinan Shanghaissa. 25 maayhtiötä sekä yli
100 maahantuojaa takaavat kansainvälisen näkyvyyden maailmanlaajuisesti. Lisätietoja Metabosta ja sen tuotteista
löydät osoitteesta www.metabo.com
Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Wihurin Tekninen Kauppa on jo useiden vuosikymmenien ajan tunnettu alansa asiantuntijana ja luotettavana
yhteistyökumppanina. Tekninen Kauppa tarjoaa Suomessa laaja-alaisen palvelukokonaisuuden korkealaatuisten
tuotteiden myynnistä ammattitaitoiseen jälkimarkkinointiin. Jatkuvan kehittämisen ja toiminnan korkeatasoisuuden
työvälineenä Teknisessä Kaupassa on ISO 9001:2008 standardin mukaan sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, joka
yhdessä Wihurin arvojen kanssa luo vankan pohjan laadukkaalle toiminnalle. www.tekninenkauppa.fi

