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Grupa Poncin Metal - lider na francuskim rynku w 
dziedzinie obróbki metali oraz gięcia rur, a także 
specjalista ds. stali ocynkowanej, aluminium i stali 
nierdzewnej - oferuje szeroki asortyment usług 
i rozwiązań - od prototypownia po produkcję na 
wielką skalę.

Łącząc trzy struktury w sercu grupy, Poncin Metal 

rozwija swoją działalność w sektorze B2C mebli 

domowych i ogrodowych, a także w sektorze B2B w 

wielu różnorodnych branżach produkcyjnych. Aby lepiej 

sprostać rygorystycznym wymaganiom klienta, sektor 

B2B nieustannie ewoluuje. Klienci również w sposób jasny 

i wyraźny wyrażają swoje potrzeby związane z metrologią. 
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zmiany, wdrażając efektywną organizację, która będzie 

opierać się na kluczowym obszarze działalności firmy: jej 

pracownikach.

Linijka i suwmiarka wykorzystywane były jako elementarny 

i podstawowy sprzęt pomiarowy. Narzędzia te były proste w 

użyciu, ale stały się zbyt niedokładne i powolne.

Doskonalsza, bardziej precyzyjna kontrola 

Julien Tribolet, Kontroler Jakości w firmie, jest bardzo 

zadowolony z nabycia ramienia pomiarowego ROMER Absolute 

Arm: "Obecnie znacznie szybciej przeprowadzam codzienną 

kontrolę jakości i sporządzam z niej raporty na życzenie 

naszych klientów. Dzięki ramieniu pomiarowemu jesteśmy w 

stanie przeprowadzić doskonalszą, bardziej dokładną kontrolę 

- nasi najważniejsi klienci domagają się wyjątkowo dokładnych 

raportów z czynności pomiarowych".

Szybka, dokładna weryfikacja dzięki ramieniu pomiarowemu ROMER Absolute Arm

Poncin Metal pragnie rozwijać się w tych trzech obszarach, 

aby wyjść na przeciw nowym potrzebom:  lepszej komunikacji, 

rozwoju internalizacji w sektorze B2B oraz osiągnięciu 

doskonałości przemysłowej.

Doskonałość przemysłowa dla stałych klientów

Jean-Charles Valet, Dyrektor Zarządzający grupy, wyjaśnia: 

"Od dawna jesteśmy wiodącym dostawcą dla firm o 

pierwszorzędnym znaczeniu (blue chip), w skład których 

wchodzą ogromne grupy, takie jak Renault, Volvo, Iveco itp. 

Obserwując naszych klientów którzy są z nami od ponad 15 

lat, możemy stwierdzić, że szczególnie duże zapotrzebowanie 

jest na jakość - to właśnie dzięki niej zyskujemy uznanie 

końcowych klientów".

Firma do kontroli zarządzania, handlu, produkcji i jakości 

wykorzystuje głównie tablice wskaźników. Pomimo wszystkich 

tych wskaźników, francuski dostawca musi wprowadzać 
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Bardzo precyzyjne spawanie w zakładach w regionie Rodan-Alpy

Idealne produkty, które stanowią dumę Poncin Metal Group

Grupa przeprowadza dwie różne kontrole. Pierwsza z nich to 

kontrola wymiarowa np. po gięciu rur. Julien Tribolet wyjaśnia: 

"Gdy moi koledzy z działu gięcia przychodzą do nas i proszą 

o kontrolę wymiarową 3D, ramie pomiarowe pozwala na 

przeprowadzanie prostych pomiarów wyjątkowo szybko".

Szybkie pomiary i identyfikowalność

Druga kontrola dotyczy realizacji próśb klienta odnośnie 

bardziej szczegółowych pomiarów opartych na precyzyjnych 

planach. Tribolet dodaje: "Dzięki ramieniu pomiarowemu 

możemy tworzyć raporty z kontroli, które wysyłamy do 

klientów. Nie tylko przeprowadzamy pomiary bardzo szybko, 

ale również sprawiamy, że nasi klienci są zadowoleni!  Zyskują 

zaufanie do naszej pracy, a także do naszych umiejętności 

związanych z przeprowadzaniem kontroli. Właśnie dlatego 

przenośne ramię pomiarowe jest tak ważnym urządzeniem w 

naszej firmie".

"Metrologia musi być wydajna i wiarygodna, przejrzysta oraz 

udostępniana. Obecnie wszystkim rządzą normy, a musimy 

zapewnić zgodność z nimi. Musimy mierzyć, kontrolować i 

mieć pewność, że nasza produkcja zawsze będzie taka sama, 

bez względu na ilość. Jednocześnie nieustannie musimy 

lawirować między naszymi klientami i w dodatku oferować 

im taki sam poziom jakości" - dodaje Valet. "Urządzenia typu 

ramię pomiarowe firmy Hexagon Manufacturing Intelligence 

sprawiają, że nasza firma obecnie może przeprowadzić 

kontrolę w trakcie produkcji, co pozwala nam zwiększyć jakość 

na każdym etapie procesu produkcyjnego. To zapewnia nam 

innowacyjną przyszłość" - konkluduje Valet. 

Nasza firma obecnie może 
przeprowadzać kontrolę w 
trakcie produkcji

{Emmanuelle Debard, Dyrektor ds. bezpieczeństwa, środowiska i jakości w firmie Poncin Metal,  

zachwyca się ergonomią i prostą obsługą ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm



WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANERY LASEROWE 3D

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI

TRACKERY LASEROWE I TEODOLITY

SYSTEMY OPTYCZNE I WIELOSENSOROWE

SKANERY ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE POMIAROWE

CAD /CAM

STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

ZAUTOMATYZOWANE ROZWIĄZANIA

SPRAWDZIANY, SUWMIARKI I MIKROMIERZE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence istnieje po to, 
aby pomóc wytwórcom wdrożyć dostępne dziś innowacyjne 
technologie i opracować zmieniające życie produkty jutra. 
Jako wiodący specjalista ds. rozwiązań metrologicznych 
i produkcyjnych, nasza wiedza i doświadczenie oparte 
na sondowaniu, myśleniu i działaniu - zbieranie, analiza i 
aktywne wykorzystanie danych pomiarowych - umożliwia 
naszym klientom zwiększenie szybkości produkcji i 
przyspieszenie osiągnięcia wydajności produkcyjnej, przy 
jednoczesnym zwiększeniu jakości produktu.

Dzięki sieci lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i działalności prowadzonej na pięciu 
kontynentach, nasza firma kształtuje inteligentne zmiany 
w procesie produkcyjnym, aby stworzyć świat, w którym 
jakość zwiększa wydajność produkcji. Aby uzyskać więcej 
informacji, odwiedź stronę HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence stanowi część 
koncernu Hexagon (notowanego na Nordyckiej Liście 
Giełdowej jako HEXA B; hexagon.com). To wiodący globalny 
dostawca technologii informacyjnych, które zwiększają 
dokładność i wydajność realizacji zadań geoprzestrzennych 
i prac w przemyśle.
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