markeren.graveren.snijden

Toepassingen van lasermarkeren en -snijden

Wat zijn de mogelijkheden?

Een greep uit de mogelijkheden:

Samen met de klant bespreken we wat er exact nodig is en helpen in de materiaalkeuze indien die nog niet
vastligt. Afhankelijk hiervan kiezen we het juiste type laser om de opdracht te realiseren. Onze jarenlange
ervaring zetten we graag voor jou in!

De opdrachten die wij aankunnen varieren van oppervlaktebehandeling, het markeren van logo’s, teksten,
pictogrammen, serienummers, codes (EAN, Datamatrix, QR) tot graﬁsche opdrachten.
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creëren van oppervlaktestructuur (zandstraaleffect)
wegbranden van coating toplaag
glasgravures
werkstukidentiﬁcatie identiﬁcatieplaatjes / animal tags
laser labels automotive
elektronische componenten coderen
knoppen of schakelaars met dag-en-nacht ontwerp
personalisering van hout, leer of glaswerk
uitsnijden van displays en pictogrammen

We investeren continu in de uitbreiding van ons machinepark en nieuwe lasertechnieken
Hierdoor kunnen we ondertussen heel wat verschillende materialen laseren. Op de volgende
pagina’s een kleine oplijsting van de mogelijkheden van laserbewerken!

Bij het lasermarkeren en -graveren brengen we onuitwisbare coderingen aan op producten van diverse
materialen . Dit kan gaan van tekst tot afbeeldingen, logo’s, serienummers,….

Onze sterktes en voordelen

Onze moderne lasersystemen laten toe om heel nauwkeurig en ﬁjn te markeren op een brede waaier van
materialen. Subtiele graveringen, hoge contrasten, precieze coderingen, zijn geen probleem voor ons dankzij
de diversiteit aan beschikbare laserbronnen. Daarnaast kunnen we zowel vaste of wisselende gegevens
markeren op jouw onderdelen. Dit kan in vlakke of roterende laserbewerkingen. Ook gecombineerde
lasermarkeer en -snij bewerkingen in één job vormen geen probleem.
Het lasermarkeren gebeurt volledig contactloos. Jouw product(en) ondervinden geen fysische of mechanische
belasting. Daardoor ontstaat er geen oppervlakteverandering of braamvorming.
Jouw product krijgt dus de beste zorg!
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Meer info:

Metaal etsen, lasergraveren en -markeren

Steen lasergraveren en -markeren

Glas bewerken en graveren

Leer lasermarkeren en -snijden

Metalen oppervlakken bewerken met lasertechnologie

Teksten, logo’s en afbeeldingen aanbrengen

Etsen en lasergraveren van glas

Teksten of designs laten markeren op leer

Met onze innovatieve lasersystemen markeren, graveren of behandelen we snel en vooral heel gedetailleerd metalen
oppervlakken. Teksten, logo’s, tekeningen, coderingen, picogrammen of serienummers aanbrengen op een diversiteit
van metalen zoals RVS, staal, aluminium, gecoate onderdelen. Dit is mogelijk door te etsen, graveren of te markeren. Ons
uitgebreid park van lasersystemen biedt altijd een oplossing!

Permanente gravering

De lasermarkeringen die we aanbrengen zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn bestand tegen hoge temperaturen, zuren en
corrosie. Bovendien brengen we de markeringen aan met heel veel detail, zo groot mogelijk contrast en vooral oog voor het
werkstuk.
Met lasergraveren kies je voor een langetermijnsoplossing. De markeringen of gravures zijn onuitwisbaar!

Hout lasergraveren en -snijden
Maatwerk mogelijk

Met ons uitgebreid machinepark van lasers kunnen we maatwerk leveren tot in het kleinse detail. Zeker met een houtproduct
zijn de behoeftes per project vaak erg gevarieerd. Daar willen we dan ook de juiste oplossingen voor aanbieden. Wilt u dus
een houten voorwerp laten graveren, uitsnijden of een combinatie van beide. Laat het ons zeker weten.

Snel & precies lasergraveren

We voeren het laserwerk uit met heel veel precisie en gevoel. Bovendien is het gebruik van een laser een snelle en efﬁciënte
manier om zowel kleine als grote oplages te graveren. De gepaste lasermethode zorgt er ook voor dat uw producten niet
belast worden omdat het graveren volledig contactloos gebeurt. Of het nu gaat over complexe motieven of simpele teksten,
alles kan in de grote diversiteit van dit prachtig natuurproduct.

We kunnen logo’s, gedichten of zelfs bepaalde afbeeldingen aanbrengen op het stenen oppervlak. Het beste resultaat is als
je voldoende contrast hebt tussen een lichtgekleurde tekst en een donkere steen

Van marmer tot graniet

De diversiteit van onze lasersystemen maakt het mogelijk dat we allerlei soorten steen kunnen laseren. Van marmer,
leisteen, blauwe steen, baksteen, basalt tot graniet. Het resultaat is altijd stijlvol!

Kunststof lasergraveren en -snijden en zelfs spuitgieten
Digitaal ontwerpen en laseren

Eerst ontwerpen we het exacte design via computer, vervolgens zetten we dit in hoge resolutie om naar precieze bewegingen
van onze lasermachines. Onze Fiber-, YAG en CO2-lasers kunnen tot in de kleinste details identiﬁcaties aanbrengen op
kunststof onderdelen!

Glas is een heel breekbaar materiaal en toch kunnen we met onze lasermachines hele leuke ontwerpen graveren en etsen
zonder dat het glas wordt beschadigd of verkleurd. De meest gedetailleerde logo’s, foto’s of afbeeldingen kunnen we met
precizie aanbrengen op het glas. Of dat nu wijnglazen, bierglazen of spiegels zijn, grote of kleine oplages, dat maakt ons
niet uit.

Geen risico op glasbreuk en creatie van meerwaarde

Het proces van laserbewerking op glas is contactloos. De kans op glasbreuk is dus heel gering. Bovendien zijn er, in
tegenstelling tot zandstralen, geen sjablonen voor nodig. Een vectorieel ontwerp is voldoende. Het resultaat is altijd
helder en deze echte gravures geven je producten een grote meerwaarde dankzij het vakmanschap dat ze uitstralen!

Karton lasermarkeren en -snijden
Lasermarkeren van standaard dozen

Onze lasers maken het mogelijk dat we heel nauwkeurig kunststof onderdelen kunnen uitsnijden, in grote oplages, met
kleine toleranties. Kunststof componenten lasersnijden we in hoog tempo en indien nodig lasermarkeren we ze met een
uniek serienummer. Pictogrammen, letters en logo’s worden gesneden en gegraveerd in één job. Ook gelaserde identiﬁcatie
labels voor automotive of andere sectoren zijn mogelijk.

Standaard dozen geven we een meerwaarde door het lasermarkeren van unieke logo’s of teksten waarbij we gebruik
maken van de drukkleuren op de carton. Ook onbedrukte dozen kunnen worden “gebrandmerkt” of voorzien van een
uitgesneden logo. Onze Fiber- en CO2-lasersystemen maken het mogelijk dat we deze bewerkingen in een aparte of
gecombineerde job kunnen doen, met een hoge nauwkeurigheid, in kleine of grote oplages, tegen interessante
voorwaarden.Vervolgens zetten we dit in hoge resolutie om naar precieze bewegingen van onze lasermachines.
Onze Fiber- en CO2-lasers kunnen tot in de kleinste details logo’s markeren of vormen uitsnijden!

Spuitgieten van kunststof

Laser cutting van karton

Lasersnijden en markeren van kunststof

Indien er nog geen product is, kunnen we in onze spuitgietafdeling ervoor zorgen dat dit wordt gerealiseerd van
productontwerp, tot matrijs en productie. Geen uitdaging is ons dus teveel om jou droom te realiseren.
Wij garanderen korte oplevertermijnen en ﬂexibiliteit in onze werking!

Displaydozen uitsnijden of beschermingsoplossingen zoeken voor kwetsbare producten, geen opdracht is ons te complex.
Klantvriendelijk meedenken combineren wij met korte oplevertermijnen en grote ﬂexibiliteit.

Onze lasermachines zetten elk digitaal ontwerp om in precieze bewegingen om zo uw opdracht met de grootste zorg
en kwaliteit te verwezenlijken. Geen ontwerp is te moeilijk om te realiseren op natuurleer. Ook imitatieleer als nubuk
en velours zijn perfect te markeren.

Strakke snijkanten en contactloos laseren

We kunnen met onze laserbronnen het leer ook met de grootste precizie uitsnijden. Je kan rekenen op erg strakke
snijkanten. Het materiaal zal op geen enkel moment rafelen omdat de snijkanten tijdens het snijden ook worden
dichtgeschroeid door de laserbron. De laserbwerking gebeurt volledig contactloos. Ook het lederen oppervlak dat niet
bewerkt wordt, komt ook op geen enkel moment in contact met de laserstraal.
Uitstraling op zijn mooist!

Kurk lasermakeren
Teksten of designs laten markeren op kurk

Met onze lasermachines markeren we om het even wat op kurkproducten waardoor je een grote meerwaarde kan
geven aan dit zachte materiaal. Voor elk kurktoepassing is er wel een duurzame oplossing tot personalisatie.
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