
PERSBERICHTEN 
 

1/5 

  

Naast  zijn verantwoordelijkheid als CEO van Metabo wordt : 

Horst W. Garbrecht verantwoordelijk voor KOKI Holdings in 

Europa. 

 

Het nieuwe Europese hoofdkantoor van KOKI Holdings wordt gevestigd in 

Nürtingen, Baden-Württemberg, waardoor de stad de Europese 

thuishaven wordt van KOKI's twee belangrijkste merken HiKOKI en 

Metabo. 

 

Tokio en Nürtingen, september 2019: Horst Garbrecht wordt op 1 oktober chief 

operating officer voor Europa (COOE) bij KOKI Holdings, de Japanse 

moedermaatschappij van Metabo. Hij heeft deze rol op zich genomen naast zijn 

functie als Chief Executive Officer (CEO) van het Nürtingse Metabo GmbH. 

HiKOKI elektrisch gereedschap was tot oktober 2018 bekend onder de merknaam 

Hitachi. Deze naamswijziging was het gevolg van de afsplitsing van KOKI 

Holdings van de Japanse Hitachi Group. Het Europese hoofdkantoor van KOKI 

Holdings wordt gevestigd in Nürtingen en zal de thuishaven in Europa worden 

voor de twee merken van KOKI Holdings: HiKOKI en Metabo.  De belangrijkste 

bedrijfsactiviteiten voor HiKOKI Europa zullen in Nürtingen worden opgebouwd. 

Synergie-effecten met de bestaande structuur van Metabo zullen uiteraard benut 

gaan  worden. Alle in Europa gevestigde HiKOKI-dochterondernemingen 

behouden hun onafhankelijkheid. 

 

Jong merk met een grote geschiedenis  

‚”HiKOKI mag dan een relatief jonge merknaam zijn, maar daarachter schuilt de 

70 jaar ervaring van Hitachi Power Tools”, zegt Garbrecht. De Japanners hebben, 

net als wij Duitsers, al tientallen jaren een uitstekende reputatie als het gaat om 

de technologie van elektrisch gereedschap. HiKOKI, toen het nog Hitachi heette, 

heeft  een grote naam opgebouwd op het gebied van elektrisch gereedschap voor 

de bouwindustrie. Gereedschappen zoals HiKOKI's zware boor/beitelhamers en 

spijkerapparaten worden sindsdien beschouwd als de beste in de markt.  Daarom 

kijk ik er niet alleen naar uit om het merk Metabo verder te ontwikkelen, maar ook 

om mijn best te doen om de indrukwekkende geschiedenis van Hitachi elektrisch 

gereedschap te benutten om een succesvolle toekomst voor HiKOKI in Europa 

op te bouwen", zegt de nieuwe COOE. 

 

 

Horst W. Garbrecht wordt 

COOE van KOKI Holdings. 
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Focus op de bouwsector van HiKOKI 

‘Bij Metabo richten we ons op de metaalbewerking en de metaalindustrie, maar 

ook op de bouw- en renovatiesector. Voor deze marktsegmenten bieden wij, 

naast ons brede scala aan gangbare elektrische gereedschappen, 

gespecialiseerde gereedschappen en oplossingen die op maat gemaakt zijn voor 

deze eindgebruikers. Hetzelfde geldt voor HiKOKI, maar de focus ligt hier meer 

op de bouwsector. In dit opzicht vullen Metabo en HiKOKI elkaar perfect aan, 

ondanks enkele overlappingen op het gebied van gemeenschappelijk elektrisch 

gereedschap", zegt Garbrecht, die ook een nauwere samenwerking tussen beide 

merken in Europa voor ogen heeft om de positie van de groep als geheel te 

versterken. Garbrecht: "We komen tot op zekere hoogte geografisch en 

organisatorisch dichter bij elkaar. Maar het blijft zo dat beide merken 

onafhankelijk op de markt opereren en hun eigen DNA zullen blijven ontwikkelen. 

Wij geloven dat dit zal leiden tot grotere voordelen voor onze klanten door het 

aanbieden van twee onderscheidende en sterke merken die verschillende 

oplossingen in elektrisch gereedschap leveren. We kijken ernaar uit om Nürtingen 

te ontwikkelen als een thuis voor de twee merken in Europa, het Europese 

hoofdkantoor van de KOKI Holdings. Het betekent ook een opwaardering van het 

hoofdkantoor van Metabo, wat veel kansen voor Nürtingen met zich mee zal 

brengen, waaronder een reeks nieuwe banen en extra carrièremogelijkheden 

voor onze gemeenschappelijke medewerkers. 

 

Ingenieur en manager 

Garbrecht begon zijn professionele leven bij Mercedes en studeerde 

werktuigbouwkunde en energietechniek aan de universiteit van Esslingen, 

waarna hij in 1992 zijn carrière begon in de elektrisch gereedschap industrie bij 

fabrikant Festool. Later verhuisde hij naar de Zweedse machinebouwer Atlas 

Copco en was hij directeur van AEG Milwaukee, een lid van de TTI-groep. Sinds 

2009 is hij CEO van Metabo, waar hij het initiatief heeft genomen tot een 

strategiewijziging, gebaseerd op een focus op professionele gebruikers in de 

handel en industrie bij de ontwikkeling, productie en distributie van Metabo's 

product- en systeemoplossingen.  Metabo heeft zich onder zijn leiding gestaag 

ontwikkeld  tot technologisch voorhoede speler op het vlak van accu aangedreven 

elektrisch gereedschap, een belangrijk groei segment. Garbrecht is ook lid van 

de raad van bestuur van KOKI Holdings, vanaf oktober als COOE/Senior Vice 

President. 
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We waren op zoek naar de beste kandidaat voor de rol van COOE. Gelukkig 

hoefden we niet zo ver te zoeken omdat we hem al bij KOKI Holdings hadden", 

legt Atsushi Morisawa, CEO van KOKI Holdings, uit. Met zijn technische 

achtergrond als ingenieur, zijn decennialange ervaring binnen en buiten de 

branche en zijn uitzonderlijke managementvaardigheden is Horst Garbrecht een 

belangrijke speler in de markt. Dat alles maakt hem de perfecte COOE voor KOKI 

Holdings.' 

 

* * * 

 

Dit persbericht, inclusief de afbeeldingen, is beschikbaar op internet via  

https://www.metabo.com/nl/nl/info/actueel/persberichten/ 

 

 

Horst W. Garbrecht wordt op 1 oktober, naast zijn functie als CEO van Metabo 

GmbH, Chief Operating Officer for Europe (COOE) van KOKI Holdings. In deze 

functie zal hij verantwoordelijk zijn voor de verdere groei van het HiKOKI merk in 

Europa. 

Foto: Metabo 

 

Alle foto's zijn vrij beschikbaar voor journalistieke doeleinden, mits de bron 

wordt vermeld. 
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Over Metabo 

Metabowerke GmbH in Nürtingen is een producent van elektrisch gereedschap voor 

professionele gebruikers in de doelgroepen industrie alsmede bouw- en renovatie. 

Metabo staat voor zeer krachtige accu-machines en behoort met zijn LiHD-technologie 

tot de meest toonaangevende aanbieders in het accu-segment. Zo heeft Metabo zijn 

visie ten aanzien van een snoerloze bouwplaats inmiddels gerealiseerd. De LiHD-

technologie is ook de basis van het accu-systeem CAS (Cordless Alliance System), dat 

uit machines en elektrisch gereedschap van verschillende, branchespecifieke fabrikanten 

bestaat. Metabo heeft de snoerloze bouwplaats gerealiseerd voor alle toepassingen van 

haar klanten. Onder de merknaam Metabo levert de totaalleverancier machines en 

toebehoren voor alle standaardtoepassingen, maar ook competentieproducten en 

systeemoplossingen voor speciale eisen. Metabo, opgericht in 1924 in de Zwabische 

stad Nürtingen, is vandaag de dag een middelgroot bedrijf dat naast zijn hoofdkantoor in 

Nürtingen ook in het Chinese Shanghai  produceert. 25 dochterondernemingen en meer 

dan 100 importeurs zorgen voor een internationale aanwezigheid. Meer dan 2.000 

mensen werken wereldwijd voor Metabo en hebben in 2018 (april 2018 tot maart 2019) 

een omzet van 493 miljoen euro gegenereerd. Meer informatie over het bedrijf Metabo 

en zijn producten vindt u op www.metabo.com. 

 

Over Koki Holdings Co., Ltd. 

Koki Holdings Co., Ltd. is een van 's werelds grootste fabrikanten van elektrisch 

gereedschap, pneumatisch gereedschap, elektrische huishoudelijke apparaten en life 

sciences apparatuur. HiKOKI ontwikkelt, produceert en verkoopt een assortiment van 

ongeveer 1.300 elektrische gereedschappen, inclusief schroefmachines, boormachines, 

etc. pneumatisch gereedschap zoals tackers, tuingereedschap zoals gras- en 

heggenscharen, huishoudelijke schoonmaakmachines en hogedrukreinigers en 

ultracentrifuges en andere wetenschappelijke apparatuur. Koki Holdings beschikt over de 

hoogste technologische capaciteiten ter wereld en een hoog niveau van vertrouwen van 

klanten, ondersteund door een geschiedenis van 70 jaar. Het bedrijf heeft een 

verkoopbasis in 95 landen wereldwijd, waaronder niet alleen Japan, maar ook Europa, 

Noord- en Zuid-Amerika en Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en het Nabije Oosten en 

Afrika, en blijft zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreiden. 

 
  

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

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 

Geert Verleyen 
Metabo Belgium NV 
Noordkustlaan 2A 
1702 Groot Bijgaarden 
Phone: 02 467 32 17 
Geert.Verleyen@metabo.be 

Marc Robberechts 
Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A. 
Koningin Astridlaan 51 B-1780 Wemmel 
Belgium                
Phone: +32(0)2-4601720 
MRobberechts@hikoki-powertools.be 
 

Enno Riemersma 
Keulschevaart 8 
3621 MX Breukelen 
Tel.: 0346 – 259 060 
E-Mail: enno.riemersma@metabo.nl 

Davy Joha 
HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.       
Brabanthaven 11 3433 PJ Nieuwegein 
Netherlands            
Phone    +31(0)30 6084040 
DJoha@hikoki-powertools.nl 

 

 


