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Dibutuhkan tenaga penjualan untuk mesin pembengkok pipa dan pendigit 3D 
di pasar dunia termasuk Amerika Utara dan Selatan, Asia & Australia, Eropa 

 
Selama 50 tahun sejak awal mula bisnis pada tahun 1963, Opton Co.Ltd. terus 

mengembangkan produksi perlengkapan bagi industri deformasi-metal dengan NC 
(kontrol numerik) dan rakitan rekayasa optikal. Mereka khusus merupakan mesin 
pembengkok pipa (pipe bender), mesin pembentuk-hidro (hydro-forming machine) dan 
mesin profil permukaan 3D non-kontak (non-contact 3D surface profiler). Berkat produk 
berorientasi teknologi tinggi kami, bisnis kami telah berkembang dengan 5 kantor 
penjualan dalam negeri dan 3 anak perusahaan luar negeri, yaitu Miic &Co., Europe 
GmbH(di Munich, Jerman), MiiC America (Detroit, AS) dan MiiC OPTON de Mexico S.A. 
de C.V. (Meksiko). Produk kami yang ditunjang oleh paten sudah lama menerima reputasi 
dari klien di seluruh dunia, dari industri pesawat terbang sampai industri mebel rumah 
tangga dengan keterlibatan terutama dalam sektor manufaktur otomobil dan peralatan 
listrik rumah tangga. 

Ini merupakan kepercayaan kami bahwa produk-produk ini dapat diterima lebih luas 
oleh pasar dengan dukugan penjualan dan purna jual yang diperkuat. Ini merupakan 
harapan kami, harapan yang kuat, bahwa kesatuan Opton, tenaga penjualan lokal dan 
klien akan membantu semua pihak yang bersangkutan untuk tetap berada di dalam 
aliran bisnis yang kuat pada masa depan. 
 
1. Produk Opton yang dipromosi di dalam pasar (Lihat situs web kami untuk 
produk-produk): 
(1) Seri mesin pembengkok pipa 3-sumbu (3-axes pipe bender) 
Mesin pembengkok pipa yang sangat populer selama lebih dari 30 tahum di seluruh dunia 
(2) Seri mesin pembengkok pipa yang dirobotisasi (Robotized pipe bender) 
Mesin pembengkok yang unik dan tak ada duanya ini sudah lama memainkan peranan  
yang penting dalam peningkatan produktivitas hingga 2 - 5 kali lipat dibandingkan 
dengan produksi konvensional dalam sektor FA (otomasi pabrik) deformasi pipa termasuk 
AC mobil, pipa rem dan dll. 
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(3) Mesin profil 3D non-kontak dengan “sensor area” (Non-contact 3D profiler with “area 
sensor”) 
Dengan pengantarmukaan LAN (jaringan area lokal) dengan mesin pembengkok pipa, 
dilaksanakan koreksi diri untuk mencapai ukuran 3D dimensional dalam spesifikasi. 
Keuntungannya luar biasa dengan peningkatan efisiensi produktivitas 1000% bagi 
produksi bentuk asli (proto-type) dan 10% bagi produksi massa. 
(4) Pemindai 3D non-kontak dengan “sensor area” (Non-contact 3D scanner with “area 
sensor”) 
Pemindai 3D baru ini adalah paling optimal bagi lubang, tepi dan permukaan yang 
lengkung produk dalam jalur produksi. 
(5) Mesin profil permukaan 3D non-kontak dengan “sensor area” (Non-contact 3D surface 
profiler with “area sensor”)(tipe yang mudah dibawa dan tipe tetap) 
Dengan pemindai 3D yang terpasang di atas robot pembengkok atau robot aksis-multi, 
mesin profil ini paling cocok bagi pemindaian 3D produk tipe asli atau produk ukuran 
besar. 
 
2. Tersedia tiga tipe agen penjualan:  
(1) Kerja sendiri : Orangnya harus memiliki pengalaman penjualan mesin yang cukup  
・Uang kontrak : J¥100.000 untuk uang deposit (Dicadangkan sebagai uang muka untuk 
suku cadang pemeliharaan pada waktu yang tepat.) 
・Syarat pembayaran: L/C (Surat Kredit)yang tidak dapat dibatalkan  (Irrevocable 
L/C)dari bank kelas pertama yang diterbitkan kepada Opton secara langsung oleh 
pengguna akhir. 
Komisi penjualan pada akhirnya dibayar oleh Opton pada waktu yang tepat. 
Uang deposit ini akan digunakan terhadap pembayaran suku cadang pemeliharaan. 
・Performa purna jual: Solusi masalah mesin yang ringan perlu diambil tindakan oleh 
agen dengan bantuan Penyelesaian Masalah (Trouble-Shooting) dalam situs web Opton.                 
Suku cadang pemeliharaan akan disediakan oleh Opton Japan. 
Biaya rekayasa agen jika terlibat wajib diatur untuk pembayaran langsung oleh klient. 
 
(2) Organisasi bisnis skala menengah dan kecil: Perusahaan dagang yang bergerak di 
bidang penjualan mesin, dimana pemilik bisnisnya berada di garis terdepan dalam bidang 
tersebut. 
・Uang kontrak : J¥200.000 untuk uang deposit (Dicadangkan sebagai uang muka untuk 
suku cadang pemeliharaan pada waktu yang tepat.) 
・Syarat pembayaran: L/C (Surat Kredit)yang tidak dapat dibatalkan  (Irrevocable L/C) 
dari bank kelas pertama yang diterbitkan kepada Opton secara langsung oleh pengguna 
akhir. 



Komisi penjualan pada akhirnya dibayar oleh Opton pada waktu yang tepat. 
Uang deposit ini akan digunakan terhadap pembayaran suku cadang pemeliharaan. 
・Performa purna jual: Solusi masalah mesin yang ringan perlu diambil tindakan oleh 
agen dengan bantuan Penyelesaian Masalah dalam situs web Opton. 
Suku cadang pemeliharaan akan disediakan oleh Opton Japan. 
Biaya rekayasa agen jika terlibat wajib diatur untuk pembayaran langsung oleh klient. 
Untuk pertanyaan mengenai artikel (1) dan (2), harap kontak Wakasugi 
di info@opton.co.jp. 
 
(3) Aktivitas agen yang didukung oleh Opton 
Akuisisi kecakapan teknik penjualan dan pemeliharaan didukung oleh Kantor Pusat 
Opton, dan anak perusahaan luar negeri yang dimiliki 100% olehnya, MiiC America, MiiC 
& Co., Europe GmbH, dan MiiC Opton de Mexico S.A. de C.V.   
・Harap kontak organisasi-organisasi tersebut di atas melalui situs web. 
・Acara pertemuan tahunan akan diselenggarakan untuk seminar kolektif dan komunikasi 
yang lebih baik di salah satu dari lokasi-lokasi tersebut di atas. 
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