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THEMA

Lasertechniek bij de oppervlakte- 
behandeling in trek

Oppervlaktebehandelaars worden ge-

confronteerd met klanteneisen die steeds 

vaker om een zeer nauwkeurige behande-

locaties op producten niet mogen worden 

hechting te realiseren. De lasertechniek 

blijkt een uiterst geschikte methodiek om 

te voldoen aan deze eisen.   

ontwikkelt, fabriceert en integreert com-

-

dat bedrijven de voordelen van de laser-

techniek ontdekken: “Neem het voorbeeld 

van het aanbrengen van een lak of coating 

waarbij onze klanten voorheen veel tijd 

kwijt waren aan het nauwkeurig maske-

ren van locaties die niet behandeld mo-

gen worden. Deze klanten bewerken nu 

de producten compleet zonder deze deels 

te maskeren. Vervolgens worden in een la-

van lak. De laser bespaart enorm op de 

arbeidskosten. Daarnaast zijn de overgan-

gen op een product na de laserbewerking 

tussen wel en niet geconserveerde delen 

super strak, hetgeen niet haalbaar is met 

TOEPASSINGEN VOOR DE 
LASER

Enkele belangrijke toepassingen zijn:

het wegnemen van de lasverkleuring na 

het lassen

-

boutgaten van autovelgen nadat deze 

zijn gecoat.

oppervlakte-energie van materialen 

hechting van coatings.

-

wijderen bij inspectie en NDO-werk-

zaamheden

markeren van dierenhuiden t.b.v. tra-

ceerbaarheid, voordat de huiden wor-

den gelooid

-

biele handheld lasers tot volledig geauto-

matiseerde lasercellen. “Ons onderschei-

dend vermogen ligt bij de automatisering 

vaak een onderdeel in een productiepro-

-

plete procesintegratie en bijbehorende 

 

VOORDELEN LASERTECH-
NIEK

De laser is een schoon en droog proces, 

tast het basismateriaal niet aan, is vaak 

eenvoudig te automatiseren en levert 

continu een identieke prestatie. De initi-

ele investering voor een laser ligt vrij hoog. 

-

een laser snel terugverdiend indien deze 

veel wordt ingezet. 

LASER: HET DUURZAME 
ALTERNATIEF IN OPPER-
VLAKTEBEHANDELING

Naast de technische voordelen van de la-

sertechniek op de te bewerken materialen, 

zijn er duidelijke voordelen op het gebied 

van duurzaamheid. De laser maakt puur 

gebruik van het laserlicht. Milieubelastende 

reinigingsmiddelen, chemische oplossingen 

of straalgrit worden niet ingezet. Het ge-

bruik van de laser draagt bij aan het in-

richten van een duurzaam productiepro-

ces. Milieu-indicatoren zoals CO
2
-uitstoot, 

energieverbruik, lucht- of waterverontrei-

niging, worden aanzienlijk verminderd of 

zelfs geheel niet veroorzaakt. Daarnaast 

worden er kosten bespaard, omdat er 

geen grote hoeveelheden restmateriaal 

worden afgevoerd. “Bedrijven hechten ge-

lukkig steeds meer waarde aan een pro-

ductieproces dat geen schade toebrengt 

aan het milieu of een risico kan vormen 

voor de gezondheid van medewerkers. 

Het zodanig inrichten van het productie-

proces dat deze duurzaam en liefst circu-

lair is, krijgt steeds meer aandacht. Middels 

staat onze klanten oplossingen te bieden 
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