
inaho Inc. is een in Japan gevestigde startup die robotica oplossingen biedt 
voor in de glastuinbouw. 
 
Haar Europese dochteronderneming, inaho Europe B.V., is 1 april 2021 opgericht.  
Het nieuwste product van het bedrijf: een tomatenoogstrobot is onthuld bij  
Tomatoworld. Met de tomatenoogstrobot wil het bedrijf een antwoord bieden op  
de uitdagingen waarmee Europese tuinbouwbedrijven worden geconfronteerd. 

• Volautomatische oogstrobot voor snacktomaten
• AI-algoritme identificeert rijpe vruchten op kleur en grootte
• Werkt tot 12 uur op één enkele lading
• Werkt dag en nacht

inaho is in 2020 begonnen met de ontwikkeling van hun tomatenoogstrobot.  
Vier robots zijn al geproduceerd en uitgebracht; ze zijn momenteel in bedrijf en  
verzamelen feedback van verschillende toonaangevende telers in Japan voor  
verdere verbeteringen. In Nederland is inaho ook op zoek naar een veldproefpartner.  
Tegelijkertijd wil inaho graag meer feedback verzmelen van mensen die de robot in 
actie hebben gezien bij Tomatoworld, wat nuttig zal zijn voor toekomstige  
ontwikkelingen. 
 

 

https://en.inaho.co

inaho Inc.
11-2 Onarimachi, Kamakura, Kanagawa 248-0012, Japan



inaho Inc. is a Japan-based startup offering solutions for robotic 
automation in horticulture.  

Its European subsidiary, inaho Europe B.V., has been established and starts operati-
on from 1st April 2021. The company’s latest product: A tomato harvesting robot is 
unveiled at Tomatoworld. Starting with the tomato harvesting robot, the company 
aims to address the challenges facing European farms. 

• Fully-automated harvesting robot for snack tomatoes
• AI algorithm identifies ripe fruits by color and size
• Up to 12-hour operation on a single charge
• Works day and night

inaho began the development of their tomato harvesting robot in 2020. Four 
robots have already been manufactured and released; they are currently under 
operation, collecting feedback from several leading growers in Japan for further 
improvements.,In the Netherlands,  inaho is also seeking a field trial partner.  At 
the same time, inaho would like to collect more feedback from people who have 
seen the robot in action at Tomatoworld, which will be helpful for future develop-
ment.
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