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De Poncin Metal Group is in Frankrijk een 
gerenommeerd bedrijf voor plaatstaal en 
leidingwerk en is een expert in de verwerking van 
aluminium, gegalvaniseerd stalen en roestvastst 
stalen producten. Het bedrijf levert een breed palet 
aan diensten en oplossingen, van prototyping tot 
grootschalige productie.

De kern van de onderneming omvat in drie structuren en 

daarnaast wil Poncin Metal zich verder uitbreiden naar de 

B2C-sectoren met tuinmeubilair voor binnen en buiten, 

evenals naar de B2B-sector in diverse productiesectoren. 

Om beter aan hoge klantvereisten te voldoen, breidt de 

B2B-sector zich steeds verder uit klanten vragen heel 
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Ondanks alle indicatoren, moet het bedrijf in staat zijn om 

veranderingen te ondersteunen door een efficiënte organisatie 

te implementeren, die gebaseerd is op het belangrijkste 

bedrijfsmiddel: het personeel.

Eerder bestond de 'gereedschapskist' aan meetapparatuur 

van het bedrijf nog uit een liniaal en een schuifmaat. Deze 

waren eenvoudig, maar bleken uiteindelijk te onnauwkeurig en 

langzaam in het gebruik.

Geavanceerde, nauwkeurige inspecties 

Julien Tribolet, Quality Controller van het bedrijf, is zeer 

tevreden over de aanschaf van de ROMER Absolute Arm: 

"Op verzoek van onze klanten kan ik mijn dagelijkse 

kwalieitsinspecties en inspectierapporten veel sneller 

uitvoeren. Dankzij de meetarm kunnen we uitgebreidere, 

Snelle, precieze verificatie dankzij de ROMER Absolute Arm

duidelijk om metrologie. In reactie op deze klantwensen 

hoopt Poncin Metal zich verder, te ontwikkelen in de volgende 

drie gebieden: de communicatie verbeteren, internalisering 

ontwikkelen in de B2B-sector en industriële uitmuntendheid 

bereiken.

Industriële uitmuntendheid voor veeleisende klanten

Jean-Charles Valet, Managing Director van de onderneming, 

verklaart: "We zijn van oudsher altijd de toonaangevende 

leverancier voor blue-chip-bedrijven geweest, waaronder 

Renault, Volvo, Iveco, etc. Als we kijken naar de klanten die we 

de afgelopen 15 jaar van dienst zijn gewest, dan zien we een 

sterke toename in de vraag en vereisten, met name wat betreft 

de kwaliteit. Dit is ook een van de zaken waarin we, volgens 

onze eindklanten, uitblinken."

Het bedrijf maakt voornamelijk gebruik van dashboards 

voor managementcontrole, handel, productie en kwaliteit. 
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Uiterst nauwkeurig laswerk bij het bedrijf uit de Rhône-Alpes

De Poncin Metal Group is trots op zijn perfecte producten

nauwkeuriger inspecties uitvoeren, omdat onze hoofdklanten 

in toenemende mate behoefte hebben aan extreem precieze 

rapportages."

De groep voert twee verschillende controles uit. De eerste 

bestaat uit een snelle afmetinginspectie, bijvoorbeeld voor het 

controleren van de buighoek. Tribolet legt uit: "Wanneer mijn 

collega van de buigafdeling ons vraagt om de 3D-afmetingen te 

inspecteren, zorgt de meetarm dat we eenvoudige inspecties 

zeer snel kunnen uitvoeren."

Snelle meting en traceerbaarheid

De tweede inspectie bestaat, op verzoek van klanten, 

uit uitgebreidere inspecties op basis van nauwkeurige 

tekeningen. Tribolet vervolgt: "Dankzij de meetarm kunnen we 

inspectierapporten creëren, die we vervolgens naar de klant 

verzenden. Hierdoor verloopt de inspectie sneller, maar zijn de 

klanten ook zeer tevreden!  Ze vertrouwen nog meer op onze 

werkzaamheden en onze inspectiecapaciteiten. De mobiele 

meetarm biedt dus duidelijk toegevoegde waarde voor ons 

bedrijf."

"Metrologie moet efficiënt, betrouwbaar en transparant 

zijn en gedeeld kunnen worden. Tegenwoordig gebeurt alles 

volgens normen en we moeten hieraan blijven voldoen. We 

moeten kunnen meten, inspecteren en zorgen dat onze 

productie altijd consistent blijft, ongeacht de kwantiteit. We 

moeten tegelijkertijd meerdere klanten van dienst kunnen 

zijn en hen steeds dezelfde kwaliteit kunnen bieden", voegt 

Valet toe. "Dankzij apparatuur als de meetarm van Hexagon 

Manufacturing Intelligence, kan ons bedrijf nu een inspectie 

uitvoeren tijdens de productie, waardoor we de kwaliteit 

kunnen verbeteren in elke fase van het productieproces. 

Hierdoor wordt een innovatieve toekomst gegarandeerd."

Ons bedrijf kan nu sneller een 
inspectie uitvoeren tijdens de 
productie

Emmanuelle Debard, Quality Safety Environment Manager bij Poncin Metal, bewondert de 

ergonomische eigenschappen en gebruiksvriendelijkheid van een ROMER Absolute Arm



COÖRDINATENMEETMACHINES

3D-LASERSCANNEN

SENSOREN

MOBIELE MEETARMEN

SERVICES

LASERTRACKING EN -STATIONS

MULTISENSOR- EN OPTISCHE SYSTEMEN

WITLICHTSCANNERS

METROLOGIE-SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD/CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLE

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

MICROMETERS, SCHUIFMATEN EN METERS

ONTWERP- EN KOSTENCALCULATIESOFTWARE

Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levensveranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises in waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence is onderdeel 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.
com), de wereldwijd opererende leverancier 
van informatietechnologieën die voor hogere 
productiviteit en kwaliteit in geospatiale en industriële 
applicatieprogramma's zorgen.
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