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LASERTEC
Trefzeker voor de markt van morgen
Lasertec is binnen de Benelux het brandpunt op het gebied 
van lasertechniek. De opdrachtgever is bij Lasertec afgestemd 
op de juiste golflengte voor allerhande graveerwerk tegen een 
goede prijs/kwaliteitverhouding en correcte leveringstermijn. 
Dankzij een hoog kennisniveau, het innovatieve vermogen en 
de geavanceerde apparatuur, onderhoudt Lasertec bovendien 
strategische en technologische samenwerkingsverbanden met 
R&D-afdelingen. Ook als het gaat om outsourcing weten 
bedrijven de weg naar Lasertec te vinden. Samen voorop lopen 
en trefzeker zijn voor de markt van morgen en overmorgen. 
Daar staat Lasertec voor. 

• Goede prijs/kwaliteitverhouding;
• Correcte leveringstermijn;
• Hoog kennisniveau;
• Innovatief vermogen;
• Technologische samenwerkingsverbanden;
• Outsourcing. 
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LASERTEC
Right on target for tomorrow’s market
Within the Benelux, Lasertec is the focus in the field of laser 
technology. At Lasertec, the client is attuned to the correct 
wavelength for all sorts of engraving at a favourable price/
quality ratio and correct delivery terms. Thanks to a high level 
of knowledge, innovative powers and hi-tech equipment, 
Lasertec also has strategic and technological collaborations 
with R&D departments. Outsourcing too is one of the things 
that Lasertec can help you with. Leading the way together and 
being right on target for tomorrow’s market and that of the day 
after tomorrow - that’s what defines Lasertec. 

• Good price/quality ratio;
• Correct delivery terms;
• High level of knowledge;
• Innovative powers;
• Technological collaborations;
• Outsourcing. 



HISTORIE
Lasertec is al meer dan 15 jaar een krachtige en betrouwbare 
partner in de wereld van de lasertechniek. Lasertec heeft 
altijd haar licht nadrukkelijk laten schijnen op de razendsnelle 
ontwikkelingen die deze techniek de afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt.
 
• Bewerken met infrarood;  
• 3D Bewerken met UV in nanoseconden;   
• 3D Bewerken met UV in picoseconden in combinatie 
 met meetsensor. 

HISTORY
For more than 15 years now, Lasertec has been a strong and 
reliable partner in the world of laser technology. Lasertec has 
always emphatically focused on the high-paced developments 
this technology has experienced during the past few years.
 
• Infrared treatment;  
• 3D ultraviolet treatment in nanoseconds;   
• 3D ultraviolet treatment in picoseconds, combined with 
 measurement sensor.

PARTNERSHIP
Een stap verder
De leidende voorsprong van Lasertec komt tot stand 
dankzij de samenwerking met strategische partners. 
Opdrachtgevers profiteren van de kennis van laser- en 
meetinnovaties door Lasertec in een vroeg conceptstadium 
te betrekken. Het resultaat is een maatwerkoplossing en 
een stap verder in de ontwikkeling van de laser- en meet-
technologie. De strategische partners zijn:

• Koninklijke Nederlandse Munt; 
• Coherent; 
• Renishaw;
• Applied Laser Technology.

PARTNERSHIP
A customised solution
Lasertec’s leading position is a result of the collaboration 
with strategic partners. Clients benefit from the knowledge 
of laser and measurement innovations by involving Lasertec 
in the early concept stages. The result is a customised 
solution and another step ahead in the development of 
laser and measurement technology. The strategic 
partners are:

• Royal Dutch Mint; 
• Coherent; 
• Renishaw;
• Applied Laser Technology.
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METEN IS WETEN
Hoog kennisniveau en praktische ervaring
De ontwikkelingen op het brede gebied van de laser- en meet-
technologie staan nooit stil. Dankzij het hoge kennisniveau 
en praktische ervaring is Lasertec in staat een brug te slaan 
tussen de conceptuele fase en de technische uitvoering. In de 
afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in een paar opmerkelijk 
cases waarin het kennisniveau van Lasertec en haar strategi-
sche partners tot de verbeelding spreken. 

KNOWLEDGE IS POWER
High levels of knowledge and practical experience 
The developments in the broad field of laser and measurement 
technology never stop. Thanks to its high levels of knowledge 
and practical experience, Lasertec can build bridges between 
the conceptual stages and technical execution. During the 
past years, this has resulted in a number of remarkable cases 
in which the level of knowledge of Lasertec and its strategic 
partners fire the imagination. 
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UITGELICHT
Lasertec werd betrokken bij een project om tijdens het 
graveren te kunnen meten. De opdrachtgever wilde bij het 
graveren van een sleuf van 50 micron breed en 20 micron 
hoog de RA-waarde weten. Een uitdaging die samen met de 
leverancier van meetapparatuur werd aangegaan. Het resultaat 
is een contactlozen meting voor en na het graveerproces. 
De meting geeft behalve de gemiddelde waarden ook piek- en 
dalmetingen. De afwijkingen worden direct teruggekoppeld 
naar de software zodat een continue accuraat graveerproces 
is gegarandeerd.

HIGHLIGHTED
Lasertec was involved in a project so that measurements could 
be taken during the engraving process. When engraving a 50 
micron-wide and 20 micron-high slot, the client wanted to find 
out the RA value. This challenge was taken up together with 
the measuring equipment supplier. The result is a non-impact 
measurement before and after the engraving process. Apart 
from the average values, the measurement also yields peak 
and valley measurements. The differences are immediately 
relayed to the software, thus guaranteeing a continuously 
accurate engraving process.



SOFTWAREKENNIS, 
HET BRANDPUNT VAN LASERTEC
Software moet in ons technologisch hoogwaardig vakgebied vaak tegemoet komen aan 
klantspecifieke eisen. Eisen die gelukkig steeds complexer worden. In dit dynamisch 
kennisgebied ligt nu het brandpunt van Lasertec. Dankzij jarenlange ervaring en een 
flinke dosis applicatiekennis heeft Lasertec voldoende knowhow om eigen software te 
ontwikkelen. Ook opdrachtgevers willen zich immers graag onderscheiden met 
maatwerkproducten. Door mee te groeien met de klantspecifieke eisen en door de eigen 
ontwikkelingsomgeving heeft Lasertec altijd de gewenste applicatie voorhanden.
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SOfTWARE KNOWLEDGE, 
THE fOCuS Of LASERTEC
In our technologically high-quality field of expertise, software often has to meet client-specific require-
ments. Fortunately, those requirements become increasingly complex. This dynamic area of knowledge 
is what Lasertec focuses on. Thanks to years of experience and a healthy dose of application knowledge, 
Lasertec has enough know-how to develop its own software. After all, clients too wish to stand out from 
the rest with customised products. By growing along with the client-specific requirements and thanks to 
its own development environment, Lasertec always has the appropriate application at its disposal.06
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UITGELICHT
De Nederlandse Munt
De Nederlandse Munt zocht naar ondersteuning om een 
specifiek materiaal met zo min mogelijk warmte inbreng 
nauwkeurig te graveren. Bovendien wilde de opdrachtgever in 
een hoog productietempo produceren. Lasertec paste samen 
met de leverancier een stuk software aan. Het resultaat is een 
doordachte applicatie waarmee de laser het materiaal zonder 
versmelting en met maximaal vormbehoud kan graveren. Een 
meetkop heeft elke nanoseconde oog voor het graveerproces 
van meerdere stempels. Zo is een continue productieproces 
met de nodige precisie gegarandeerd.

HIGHLIGHTED
De Dutch Mint 
The Dutch Mint was looking for help when it wanted to 
carefully engrave a specific material using the least amount 
of heat. The client furthermore wanted high production rates. 
Together with the supplier, Lasertec adapted a piece of soft-
ware. The result is a smart application that enables the laser to 
engrave the material without it melting and retaining maximum 
shape. Each nanosecond, a measuring head focuses on the 
engraving process of multiple stamps. This guarantees a 
continuous production process and the necessary precision.

Graveren van geharde stempels met een 

zeer hoge resolutie.

High resolution engraving of hardened 

dies-tools.
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EVEN HET LICHT SCHIJNEN 
OP LASERTECHNIEK
Graveren met laser of UV-licht is eigenlijk een onzichtbaar 
proces. Tijd om eens het licht te laten schijnen op dit 
geavanceerde proces. Graag laat Lasertec via een korte 
impressie zien hoe het graveren met een laser precies werkt. 
Hoe? Bezoek dan onze website www.lasertec.nl. Het animatie-
beeld laat precies zien hoe korte laserpulsen het materiaal 
bewerken zonder vormverlies en zonder smelt. 

fOCuSING ON LASER 
TECHNOLOGY
Engraving with laser or ultraviolet light is in effect an invisible 
process. About time to focus on this sophisticated process. 
With a brief impression, Lasertec would like to show you how 
laser engraving works. Do you want to find out? Visit our 
website on www.lasertec.nl. The animation shows exactly how 
short laser pulses treat the material without it melting and 
losing its shape. 
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THE SmALLER, THE bIGGER 
THE CHALLENGE
For many branches of industry, marking materials is nothing 
new. Just think of the laser marking systems that apply serial 
numbers or data matrix codes on product parts. Thanks to its 
expertise in this field, Lasertec has pushed back a number 
of boundaries in this discipline. By using sophisticated laser 
technology, the resourcefulness of Lasertec may offer a solution 
when every type of identification matters. 2,500 dpi? Not a 
problem. The smaller, the bigger the challenge.

HOE KLEINER, HOE GROTER 
DE UITDAGING
Voor uiteenlopende branches is het markeren van materialen 
geen onbekend fenomeen. Denk aan lasermarkeersystemen 
om serienummers of datamatrixcodes op onderdelen aan te 
brengen. Dankzij de expertise op dit gebied heeft Lasertec in 
deze discipline een aantal grenzen verlegd. Door gebruik te 
maken van geavanceerde lasertechniek kan daar waar iedere 
vorm van identificatie van belang is, de vindingrijkheid van 
Lasertec uitkomst bieden. 2.500 dpi? Geen probleem. Hoe 
kleiner, hoe groter de uitdaging.

Hoge resolutie markering 

van glas.

High resolution marking 

of glass. 

Markeren van chirurgische 

instrumenten.

Markings on surgical 

instruments.



HIGHLIGHTED
An increasing number of businesses and organisations call in 
Lasertec to mark micro codes for identification applications. 
To that end, a person’s picture measuring 1.5 mm by 1 mm 
was marked into the material. The picture is not visible at all. 
The same identification options were used for other clients with 
regard to micro codes or to safeguard the authenticity of top 
segment brand watches or bottled products. 

UITGELICHT
Lasertec wordt door steeds meer ondernemingen en instel-
lingen gevraagd om microcodes te markeren ten behoeve 
van identificatietoepassingen. Daartoe werd onder meer een 
foto van een persoon van 1,5 mm bij 1 mm in het materiaal 
gemarkeerd. De foto is aan elk zicht onttrokken. Dezelfde 
identificatiemogelijkheden zijn voor andere opdrachtgevers 
doorgetrokken naar microcodes of om de authenticiteit van 
hooggesegmenteerde merkhorloges of producten in flessen 
te waarborgen.
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Voor meer informatie over custom made encoderschalen verwijzen wij u graag naar onze 

website www.lasertec.nl. Daar vindt u uitgebreide informatie en casussen over de vele 

mogelijkheden die Lasertec op dit gebied te bieden heeft. 

For more information about custom made encoder scales, we refer you to our website 

www.lasertec.nl. There you will find extensive information and case studies on the many 

opportunities that Lasertec in this area has to offer.

Custom made encoderschaal op roestvast 

bandstaal met een 40µm pitch.

Custom made encoderscale on a stainless 

steel strip with a 40µm pitch.

(650 x)



MAA
TW

ER
K &

 SO
FT

WAR
E

MET
EN

GR
AV

ER
EN

MAR
KE

RE
N

SN
IJD

EN
 &

 BO
RE

N

bRIGHT LIGHT
Expert partner 
Lasertec focuses on the cutting and drilling of a range of materials, 

including synthetics, silicon, ceramic materials and diamond. 

After all, Lasertec’s equipment is among the most modern and 

accurately shines its bright light on any type of material. That also 

applies to complex items such as medical instruments. And when 

cutting miniscule gear wheels for the high-quality and knowledge-

intensive watch industry, a laser engraver must be right up to date. 

Lasertec is just that.

SCHERP MET LICHT
Deskundige partner
Lasertec focust zich op het snijden en boren van uiteenlopende 

materialen als kunststof, silicium, keramische materialen en diamant. 

De outillage van Lasertec behoort immer tot de modernste om op elk 

materiaal nauwkeurig en scherp het licht op te kunnen laten vallen. 

Dat geldt ook voor complexe zaken als medische instrumenten. 

En voor het snijden van minuscule tandwieltjes voor de hoogwaardige 

en kennisintensieve horloge-industrie dient een lasergraveerder 

helemaal bij de tijd te zijn. Dat is Lasertec dus.

11

Snijden van kleine onderdeeltjes met een vrije 

vorm met een zeer hoge nauwkeurigheid, 

voor uiteenlopende materialen als elastomeren, 

silicium, keramische materialen en diamant.

High accurate cutting parts with a free-form 

shape, for a variety of materials such as 

elastomers, silicon, ceramics and diamonds.



Lasertec
Blijdorp Oost 4
2992 LA  Barendrecht
Tel: +31 180 644 744
Fax: +31 180 644 799
www.lasertec.nl
info@lasertec.nl


