
IOT-Technologie gecombineerd met  
hoge nauwkeurigheid  
Zeno Tech, Japan

Zeno Tech is gevestigd in een prachtig en rustig 
gedeelte van het Okayama-district in het zuidoosten 
van Japan. In juni 1974 werd Zeno Tech opgericht als 
mallenafdeling van Xeno Tool Co., Ltd. In 1991 is het 
bedrijf als onafhankelijk bedrijf verdergegaan en 
nu specialiseert het zich in matrijzen op basis van 
poedermetallurgie, matrijzen voor uiterst nauwkeurig 
koudsmeedwerk en precisiegereedschappen. 
Haar interne productiesysteem, inclusief 
verschillende bewerkings-, hittebehandelings- 
en verwerkingsprocessen, biedt het bedrijf de 
mogelijkheid om met hoge nauwkeurigheid matrijzen 
te maken die met hoge precisie producten persen. De 
veeleisende klanten van het bedrijf zijn voornamelijk 
actief in de volgende branches: automobielindustrie, 
consumentenelektronica en landbouwmachines.

Case study
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De modulaire en speciaal voor Zeno Tech aangepaste OptoCat-opstelling sluit het beste aan bij de behoeften van Zeno Tech.

Het bedrijf biedt haar services niet alleen aan klanten 
in Japan aan, maar ook aan Japanse en lokale 
productiebedrijven die gebaseerd zijn in gebieden als 
China, Zuidoost-Azië en India. Deze services omvatten 
niet alleen het leveren van de technologie voor het maken 
van matrijzen en mallen, maar ook de ondersteuning ter 
plaatse bij de klant om verschillende problemen tijdens 
smeedprocessen op te lossen. 

Zeno voorziet in de behoefte van klanten om prototypes 
te kunnen maken van nieuwe producten door middel 
van twee mechanische persmachines voor koudsmeden 
in hun fabriek. Door de aanwezigheid van apparatuur 
als een hydraulisch systeem, matrijzensets of een 
verwarmingsoven is het ook mogelijk om verschillende 
productontwikkelingen te realiseren. 

Zeno is een pionier voor Industry 4.0. Daarom zijn alle 
werkstations aangesloten op het netwerk voor real-
time informatie over onder andere de bestelstatus en 
werkvoortgang. Klanten krijgen daardoor snel antwoord 
op hun aanvragen. Bij Zeno staat ‘monozukuri’ (Japanse 
productiestijl) voorop tijdens het productieproces. 

Daarom levert Zeno vol vertrouwen haar matrijzen 
aan de klant. Door de IOT-technologie binnen de hele 
groep is het mogelijk om ook in de in het buitenland 
gevestigde fabrieken dezelfde Japanse kwaliteit te 
behalen. Om matrijzen van zeer hoge kwaliteit te 
kunnen bieden, heeft Zeno ook verschillende soorten 
meetinstrumenten met hoge precisie geïmplementeerd in 
haar kwaliteitsborgingsproces. 

Aangezien de eisen voor de componenten en van de 
klanten steeds complexer worden, moet het aanbod 
van kwaliteitsborging steeds flexibeler zijn. “Het meten 
van verborgen componenten was niet mogelijk met onze 
traditionele metrologie-apparatuur. We wisten dat een 
van onze leveranciers een scanoplossing aanbood. Deze 
oplossing was precies waar wij als eerste aan dachten”, 
zegt dhr. Kawata. 

De Quality Manager bracht in 2016 een bezoek aan de 
vakbeurs JIMTOF en deed de grote stand van Hexagon 
Manufacturing Intelligence aan. Na een gesprek met de 
vertegenwoordiger van Hexagon had Zeno al snel een goed 
gevoel bij de verschillende technologieën en de kennis die 
Hexagon te bieden had.

“De verkoper van Hexagon begreep al snel waar wij 
behoefte aan hadden en nam naderhand binnen de 
kortste keren contact met ons op voor een offerte voor 
een AICON PrimeScan. Jullie concurrent leek niet over 
dezelfde mate van kennis te beschikken wat betreft de 
technologie van dit product. Daarnaast ontvingen we pas 
laat een reactie van hen en dachten ze minder met ons 
mee. Dat is niet wat wij verwachten van onze leveranciers.” 

We waren zeer te spreken over 
ons eerste contactmoment met 
Hexagon en zijn nog altijd zeer 
tevreden.”

Mr. Kawata, Quality Manager 
Zeno Tech Co. Ltd.
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Monozukuri (van mono: ding en zukuri: het proces van iets 
maken) betekent letterlijk “het proces van dingen maken 
of creëren”. Deze letterlijke vertaling doet geen eer aan 
de diepere betekenis van monozukuri, welke draait om een 
bepaalde gemoedstoestand; de instelling om niet alleen 
uitstekende producten te produceren maar ook in staat 
zijn om het productieproces en de bijbehorende processen 
continu te kunnen verbeteren. 

Professor Takahiro Fujimoto (Manufacturing Management 
Research Center, universiteit van Tokyo) heeft monozukuri 
gedefinieerd als “het dupliceren van ontwerpdata in een 
materiaal” of de “kunst, wetenschap en ambacht van het 
maken van dingen”.

AICON PrimeScan is gebaseerd op randprojectietechnologie die de sterkste verlichting en de hoogste projectiekwaliteit biedt.

Shahdan Mohamed, Technical Advisor bij het Quality Assurance Office, 
installeert de component zeer eenvoudig op de draaitafel voorafgaand 
aan de meting.

Zeno koos voor twee AICON PrimeScan 3D-scansystemen 
die geconfigureerd waren op basis van de behoeften 
van het bedrijf: één met een gezichtsveld van 50 
millimeter voor kleine componenten en de ander met een 
gezichtsveld van 125 millimeter voor grotere werkstukken. 
Beide worden gebruikt in een vaste opstelling, inclusief 
een standaard voor de scanner en een draaitafel voor de 
component.

Door de sterke verlichting en de beste projectiekwaliteit 
die geleverd wordt door de randprojectietechnologie van 
de AICON PrimeScan biedt Zeno de mogelijkheid om haar 
kwaliteitscontrole af te ronden waarbij alle componenten 
volledig gecontroleerd zijn voordat ze naar de klant 
worden verzonden. Door de hoge-resolutiesensor van 
het apparaat wordt op het kleinste detail gecontroleerd 
en zijn er niet langer klachten. Als er fouten worden 
waargenomen, kunnen deze direct gecorrigeerd worden in 
de driedimensionale modellen.

De klanten van Zeno zijn zeer te spreken over 
de nieuwe kwaliteitsrapporten gebaseerd op de 
fotogrammetrietechnologie en tonen zelf ook interesse 
in de technologie. “Door het aanschaffen en werken 
met nieuwe, moderne technologie krijgen we de status 
van voorloper en dat kunnen we waarderen. Binnenkort 
werken we al onze documentatie bij met behulp van de 
nieuwe scanners.”

Het in Okayama gevestigde bedrijf heeft ook de AICON 
OptoCat-software geïntegreerd. Zeno gebruikt de 
aangepaste algoritmen voor het snel creëren van 
puntenwolken met hoge precisie voor gebruik in hun 
meetprocessen. Bij Zeno is men heel tevreden met de 
eenvoud van de software en hoe snel men het gebruik 
ervan onder de knie heeft. “Iedereen kan de software 
gebruiken. Hij is erg intuïtief en gebruiksvriendelijk”, 
concludeert Kawata.
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Hexagon is een wereldwijde leider op het gebied van sensor, software 
en autonome oplossingen. Wij zetten data aan het werk om de efficiëntie, 
productiviteit en kwaliteit te stimuleren in toepassingen voor industriële 
fabricage, infrastructuur, veiligheid en mobiliteit.

Onze technologieën geven dusdanig vorm aan ecosystemen in stedelijke 
en productieve omgevingen dat deze steeds meer ‘connected’ en autonoom 
worden, op weg naar een schaalbare en duurzame toekomst.

De divisie Manufacturing Intelligence van Hexagon biedt oplossingen 
die data uit ontwerp en engineering, productie en metrologie gebruiken 
om fabricage slimmer te maken. Voor meer informatie gaat u naar 
hexagonmi.com.

Ontdek meer over Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) op hexagon.com 
en volg ons @HexagonAB.


