precision
with the
speed
of light

Laser(micro)lassen
Laser(micro)snijden
Laser(micro)boren
Laser (micro)machining
Lasergraveren
Microbuigen en -zetten
Mechanische prototypen

ILT cleanroom,
the ultimate
welding
environment
• Laserbewerkte
precisiecomponenten
• Ultra korte puls laserbewerkingen
• Complexe vormen
• Microbuigen
• 2D en 3D meetmachine
• SEM meetsysteem
• Materiaalanalyse en
beoordeling laskwaliteit

Precisie

Flexibiliteit

Voor het bewerken van producten die onder schone
omstandigheden moeten worden gebruikt, zoals in de
medische apparatenbouw en de halfgeleiderindustrie,
beschikken we over een cleanroom. M.b.v. ultra korte
puls lasers zijn wij in staat om submicron bewerkingen
uit te voeren, zoals:
•
•
•

Microboren
Ablatie
Structureren van oppervlakken

40 µm

Snelheid

Series vanaf 1

Micro machining
•

UKP laser 7-assig

Laser(micro)boren
•
•

Gaten vanaf 10 μm
Toleranties vanaf 1 μm

Laser(micro)lassen
•
•
•
•

Lage warmte-inbreng
De producttoleranties blijven behouden
Geen toevoegmaterialen
Roestvaststaal, Titanium en diverse alloy
legeringen

Laser(micro)snijden
•
•

Staal, Roestvast Staal, Verenstaal, Koper,
Messing, Fosforbrons, Platina, Titanium,
Inconel, Hastelloy, etc.
Materiaaldikte van 10 µm tot 3 mm

Microbuigen en -zetten
ILT produceert componenten en (sub)-assemblies
met behulp van lasers. De afnemers van onze
producten zijn bedrijven en organisaties in fijnmechanische markten, zoals de medische apparatenbouw, halfgeleider-, defensie- en nucleaire
industrie, lucht- en ruimtevaart, schone technologieën, etc. Zij bevinden zich o.a. in Nederland,
Duitsland, België, Engeland en Frankrijk.
Ook mechanische prototyping maakt deel uit van
de activiteiten. ILT beschikt over een volledig
ingerichte ontwikkelingswerkplaats, waar vanaf
idee of schets mechanische en mechatronische
prototypes en enkelstuks worden gemaakt. De
engineering en het tekenen van de solid models
worden uitgevoerd in 3D-Cad-systemen.
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•
•

Alle materiaaldiktes van 50µm tot 0,8 mm
Ook enkelstuks en prototypen

Lasergraveren
Mechanische prototyping
•
•
•

Van idee tot product in enkele weken
3D-ontwerpen met SolidWorks®
Eigen instrumentmakerij

