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Prezes Zarządu Metabo, Horst W. Garbrecht objął równolegle 

stanowisko Dyrektora Operacyjnego w KOKI Holdings w 

Europie 

Nowa europejska siedziba KOKI Holdings zostanie utworzona  

w Nürtingen, w Badenii-Wirtembergii, dzięki czemu miasto stanie się 

europejską siedzibą dwóch głównych marek HiKOKI i Metabo. 

Tokio i Nürtingen: 1 października, Horst Garbrecht został Dyrektorem 

Operacyjnym (COOE) KOKI Holdings w Europie, japońskiej matki spółki Metabo. 

Przyjął tę rolę równolegle ze swoją funkcją Prezesa Zarządu Metabo GmbH z 

siedzibą w Nürtingen. Elektronarzędzia HiKOKI były znane pod marką Hitachi do 

października 2018 r. Zmiana nazwy była wynikiem oddzielenia się KOKI Holdings 

od japońskiego koncernu Hitachi. Europejska siedziba KOKI Holdings zostanie 

założona w Nürtingen, dzięki czemu będzie domem w Europie dla swoich dwóch 

głównych marek: HiKOKI i Metabo. Kluczowe funkcje HiKOKI w Europie będą 

rozwijane w Nürtingen. Wykorzystane zostaną również efekty synergii z istniejącą 

strukturą Metabo. Wszystkie niezależne spółki HiKOKI z siedzibą w Europie 

zachowają swoją niezależność. 

Młoda marka z bogatą historią 

„HiKOKI być może jest stosunkowo młodą marką, ale stoi za nią 70-letnie 

doświadczenie Hitachi Power Tools”, mówi Garbrecht. „Japończycy, podobnie jak 

my Niemcy, od dziesięcioleci cieszą się znakomitą reputacją, jeśli chodzi 

o technologię elektronarzędzi. HiKOKI, jeszcze jako Hitachi, zyskało sobie

renomę w dziedzinie Elektronarzędzi wykorzystywanych w przemyśle 

budowlanym. Narzędzia, takie jak ciężkie młoty udarowe i gwoździarki HiKOKI, 

są od tego czasu uważane za najlepsze, jakie rynek ma do zaoferowania w tej 

dziedzinie. Dlatego z niecierpliwością czekam nie tylko na dalszy rozwój marki 

Metabo, ale również na dołożenie wszelkich starań, aby wykorzystać imponującą 

historię Hitachi Power Tools do zbudowania pomyślnej przyszłości dla HiKOKI w 

Europie”, mówi nowy COOE. 

Przemysł budowlany w centrum zainteresowania HiKOKI 

„W Metabo skupiamy się na obróbce metalu i przemyśle metalowym, a także na 

branży budowlanej i renowacyjnej. Dla tych głównych grup docelowych oferujemy 
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i rozwiązania dostosowane do potrzeb użytkowników końcowych. To samo 

odnosi się do HiKOKI, ale skupia się bardziej na branży budowlanej. Pod tym 

względem Metabo i HiKOKI doskonale się uzupełniają, mimo że w obszarze 

wspólnych elektronarzędzi nakładają się na siebie”, mówi Garbrecht, który 

przewiduje również ściślejszą współpracę obu marek w Europie w celu 

wzmocnienia pozycji Grupy jako całości. „Do pewnego stopnia zbliżamy się 

geograficznie i organizacyjnie”, wyjaśnia Garbrecht. „Pozostaje jednak faktem, że 

obie marki działają niezależnie na rynku i będą nadal rozwijać własne DNA. 

Wierzymy, że przyniesie to większe korzyści naszym klientom, oferując dwie 

wyróżniające się i silne marki dostarczające zróżnicowane rozwiązania  

w zakresie elektronarzędzi. Z niecierpliwością oczekujemy rozwoju Nürtingen 

jako siedziby dwóch marek w Europie, będącej europejską siedzibą KOKI 

Holdings. Będzie to również oznaczać pewną modernizację centrali Metabo, co 

przyniesie Nürtingen wiele korzyści, w tym szereg nowych miejsc pracy  

i dodatkowych możliwości rozwoju kariery dla naszych wspólnych pracowników”. 

 

Inżynier i Menadżer 

Garbrecht rozpoczął swoje życie zawodowe w firmie Mercedes, studiował 

inżynierię mechaniczną i energetykę na Uniwersytecie w Esslingen, a następnie 

w 1992 roku rozpoczął karierę w przemyśle elektronarzędziowym u producenta 

Festool. Później przeniósł się do szwedzkiego producenta maszyn Atlas Copco i 

był Prezesem Zarządu AEG Milwaukee, członka Grupy TTI. Jest Prezesem 

Zarządu Metabo od 2009 roku, gdzie zainicjował zmianę strategii opartą na 

skupieniu się na rozwoju produkcji, dystrybucji urządzeń i rozwiązań dla 

profesjonalnych użytkowników w rzemiośle i przemyśle. Metabo stale rozwijało 

się pod jego kierownictwem i przeszło do czołówki technologicznej w kluczowym 

obszarze rozwoju elektronarzędzi zasilanych akumulatorowo. Garbrecht jest 

również Członkiem Zarządu KOKI Holdings, od października jako COOE/Senior 

Vice President. 

 

„Poszukiwaliśmy najlepszego kandydata na stanowisko COOE. Na szczęście nie 

musieliśmy iść zbyt daleko, ponieważ mieliśmy go już w KOKI Holdings”, wyjaśnia 

Atsushi Morisawa, Prezes Zarządu KOKI Holdings. „Z jego technicznym 

zapleczem inżynierskim, wieloletnim doświadczeniem w branży i poza nią oraz 

wyjątkowymi umiejętnościami zarządzania, Horst Garbrecht jest ważnym 

graczem na rynku. Wszystko to czyni go idealnym COOE dla KOKI Holdings”. 
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* * * 

 

Niniejsza informacja prasowa, wraz z jej zdjęciami, jest dostępna w Internecie 

pod adresem: www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse oraz  

www.cc-stuttgart.de/presseportal. 

 

 

Horst W. Garbrecht został 1 października Dyrektorem Operacyjnym KOKI 

Holdings w Europie (COOE), równolegle do funkcji Prezesa Zarządu Metabo 

GmbH. Na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój marki 

HiKOKI w Europie. 

Zdjęcie: Metabo 

 

Wszystkie zdjęcia są swobodnie dostępne do druku w celach dziennikarskich, 

pod warunkiem podania źródła. 

 

 

O Metabo 

Metabowerke GmbH w Nürtingen jest tradycyjnym producentem elektronarzędzi dla 

profesjonalnych użytkowników z głównych grup docelowych z przemysłu metalowego, a 

także branży budowlanej i renowacyjnej. Metabo znane jest z narzędzi akumulatorowych 

o bardzo dużej mocy i jest wiodącym dostawcą w sektorze akumulatorów dzięki 

technologii LiHD. W ten sposób Metabo urzeczywistniło swoją wizję budowy 

bezprzewodowej. Technologia LiHD jest również podstawą systemu akumulatorów CAS 

(Cordless Alliance System), który obejmuje maszyny i narzędzia różnych producentów 

branżowych. Metabo zrealizowało „bezprzewodową budowę” dla wszystkich zastosowań 

http://www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse
https://www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabohttps:/www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabo
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swoich klientów. Pod marką Metabo, kryje się dostawca pełnego asortymentu 

dostarczającego maszyny i akcesoria do wszystkich standardowych zastosowań, ale 

także produkty kompetencyjne i rozwiązania systemowe dla specjalnych wymagań. 

Założona w 1924 r. w Szwabii w Nürtingen firma Metabo jest średniej wielkości 

przedsiębiorstwem, które oprócz swojej siedziby głównej w Nürtingen produkuje również 

w Szanghaju w Chinach. 25 przedstawicielstw i ponad 100 importerów zapewnia silną 

obecność na arenie międzynarodowej. Na całym świecie w Metabo pracuje ponad 2.000 

osób, a w 2018 r. (od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r.) osiągnęła obrót w wysokości 

493 mln euro. Więcej na temat firmy Metabo i jej produktów można znaleźć na stronie 

internetowej: www.metabo.com.  

 

O Koki Holdings Co., Ltd., Ltd. 

Koki Holdings Co., Ltd. jest jednym z wiodących na świecie producentów elektronarzędzi 

profesjonalnych, narzędzi pneumatycznych, elektronarzędzi dedykowanych do 

gospodarstw domowych oraz sprzętu do nauk przyrodniczych. HiKOKI produkuje i 

sprzedaje gamę około 1300 elektronarzędzi, w tym wkrętarki, wiertarki, młotowiertarki, 

narzędzia pneumatyczne, gwoździarki, narzędzia ogrodnicze, takie jak kosiarki do trawy i 

nożyce do żywopłotu; urządzenia czyszczące do gospodarstw domowych, myjki 

wysokociśnieniowe, wirówki oraz inny sprzęt naukowy. Koki Holdings może pochwalić się 

najwyższymi na świecie możliwościami technologicznymi i wysokim poziomem zaufania 

klientów popartym 70-letnią historią. Firma reprezentowana jest w 95 krajach na świecie, 

w tym nie tylko w Japonii, ale także w Europie, obu Amerykach, Azji, Oceanii, na Bliskim i 

Środkowym Wschodzie oraz w Afryce, i nadal rozszerza swoją globalną obecność. 

 

 
 
 
 

Kontakt prasowy: 

Hubert Heinz  
Communication Consultants 
Breitwiesenstr. 17 
70565 Stuttgart 
Phone: +49 (711) 9 78 93-21  
metabo@cc-stuttgart.de 

Sławomir Surma 
Metabo Polska Sp. z o.o. 
ul. Gdyńska 28 
73-110 Stargard, Polska 
Phone: +48 (91) 579-34-52 
slawomir.surma@metabo.pl  
 
 

Mateusz Kaczmarski 
Hikoki Power Tools Polska Sp.z o.o 
ul. Gierdziejewskiego 1,  
02-495 Warszawa, Poland 
Phone : +48 22 863 33 78 
mateusz.kaczmarski@hikoki-powertools.pl 

Naomi Nakayama  
Koki Holdings Co., Ltd  
Shinagawa Intercity Tower A, 18th Floor 15-1 
Tokyo 108-6020, Japan 
Phone: +81 (3) 6738-3340  
pr@koki-holdings.co.jp 

 

http://www.metabo.com/

