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Nós buscamos agentes de venda de máquinas curvadoras de tubos e digitalizador 3D 
em mercado mundial, incluindo  

América do Norte, América Latina, Ásia, Austrália e Europa 
 
Opton Co.Ltd., durante 50 anos desde que seu negócio começou em 1963, tem seguido o desenvolvimento de equipamentos de produção para indústrias 
de deformação metálica com NC (Controlo Numérico) e engenharia óptica embutid. Os nossos principais produtos incluem as máquinas curvadoras de 
tubos. Graças a nossos produtos de alta tecnologia, nosso comercio cresceu com os 5 escritórios de vendas no Japão e as subsidiárias estrangeiras, 
incluindo Miic&Co., Europe GmbH(Munique, Alemanha), MiiC America (Detroit, EUA) e MiiC OPTON de Mexico S.A. de C.V.(México). Nossos 
produtos com tecnologia patenteada são aplicados mundialmente não apenas nos principais mercados setoriais de automóveis e eletrodomésticos, mas 
também nos mercados setoriais de aeronave e mobiliário. 
  Pela nossa política atual, começamos a buscar agência para reforçar a rede de venda e serviço no mundo.  

Nos esperamos que encontremos as agências que cooperem com nós para distribuir nossos produtos mais rápido, e nos desejamos que prosperemos 
junto com clientes e agências, esforçando a expansão as vendas.   
 
1  <Os produtos Opton promovidos nos mercados>   (Veja o nosso site para os produtos.) 

1) Série da curvadora de tubos 3 eixos.  
Curvadora de tubos mais popular do mundo em mais de 30 anos 

     2）Série da curvadora de tubos robotizada 
         Estas curvadoras unicas e incomparáveis têm mais alto produtividades del doble al quíntuplo que os equipamentos convencionais para a 

deformação do tubo no setor automação industrial tais como o ar condicionado automotivo, os tubos de travão e etc..    
3)  Perfiler 3D "Unidades de área" sem contato  
 É o profiler que tem a função de corrigir automaticamente a forma de curva com a conexão de LAN da curvadora de tubos. No processo de 

produção dos tubos, este profiler pode aumentar a produtividade de 1.000% na produção de protótipos e de 10% na produção em massa. 
     4)  Scanner 3D "Unidades de área" sem contato 

Este scanner 3D novo é a melhor otimizada para aberturas, extremidades e superfície curvada na linha de produção. 
5)  Máquinas de medição tridimensionais sem contato（Tipo portátil ou estacionário） 

Este profiler é, com scanner 3D montado no robô de bender ou robô multi-eixo, o mais adequado para a digitalização 3D de protótipo ou de 
produtos de grande porte. 
 

2 Três tipos de agente de vendas:  
1) Indivíduo autônomo : A pessoa tem bastante experiência de vendas de maquinaria    

・ Contrato : Depósito de 100,000 ienes (Usaremos como pagamento parcial para as peças de manutenção em devido tempo.) 

 

・ Condições de pagamento : Carta de Crédito irrevogável (L/C) visada de bancos de primeira linha diretamente para Opton pelo usuário final.    
Opton paga a comissão sobre as vendas eventuais em devido tempo.  

                   O depósito será usado para pagamento das partes de manutenção. 
・ Serviço de Pós-Venda : A agência deve oferecer o serviço de manutenção para os problemas leves de máquina com a ajuda de solução de 

problemas (Troubleshooting) no site da Opton. 
                                   As partes de manutenção devem ser fornecido pela Opton Japan. 
                                   Deve negociar diretamente com os clientes um custo de engenharia 
 
 

2) Pequena e média empresa comercial (Especializado em vendas de maquinaria) :   
       O proprietário de empresa deve trabalhar na vanguarda das vendas.  
・ Contrato : Depósito de 200,000 ienes (Usaremos como pagamento parcial para as peças de manutenção em devido tempo.)
・ Condições de pagamento : Carta de Crédito irrevogável (L/C) visada de bancos de primeira linha diretamente para Opton pelo usuário final. 

Opton paga a comissão sobre as vendas eventuais em devido tempo.  
                   O depósito será usado para pagamento das partes de manutenção. 

Serviço de Pós-Venda : A agência deve oferecer o serviço de manutenção para os problemas leves de máquina com a ajuda de solução de 
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problemas (Troubleshooting) no site da Opton. 
                                   As partes de manutenção devem ser fornecido pela Opton Japan. 
                                   Deve negociar diretamente com os clientes um custo de engenharia. 

   Para questões sobre os artigos 1) e 2), por favor contate com Wakasugi : info@opton.co.jp. 
 

3) Atividades apoiadas por Opton 
Aquisição de experiência de vendas e de manutenção é apoiada pelas nossa sede no Japão, MiiC America (subsidiária 100% da Opton) MiiC & 
Co.,europe GmbH, e MiiC Opton de Mexico S.A. de C.V. Entre em contato com essas empresas por meio dos sites. 
・O evento anual irá realizar-se para seminário coletivo e boa comunicação nas nossa sede no Japão, MiiC America, e MiiC Co., Europe GmbH. 


