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Introductie

Mogelijke lasertoepassingen

Wat kan een laser allemaal?
Met een moderne lasergraveermachine kunt u allerlei verschillende materialen bewerken. Hout, glas, 
leer, acryl, rubber of steen zijn slechts enkele van de vele materialen die veel gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld het produceren van signage, stempels, souvenirs. Met het grote spectrum lasergraveer- 
en lasermarkeersystemen van Trotec bent u perfect uitgerust voor de toekomst van uw bedrijf!

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze favoriete toepassingen:
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Laserbronnen en uw opties

Van idee naar eindproduct

CO2 en fiberlasers
De apparaten uit de Speedy flexx serie zijn uitgerust met een CO2- en een fiberlaser. Kies voor een 
CO2laser met een laservermogen van 25 tot 120 Watt en combineer die met een fiberlaser met een 
laservermogen van 10, 20, 30 of 50 Watt (informatie over de configuratie vindt u op pagina 3). Gebruik 
de twee laserbronnen in één taak, zonder handmatig van laserbron, lens of focus te wisselen. De gepa-
tenteerde lasersoftware JobControl® maakt het mogelijk: u hoeft enkel de gewenste laserbron toe te 
wijzen aan de kleuren in de afbeelding.

flexx functie
Dankzij de door Trotec ontwikkelde flexx functie kunnen beide laserbronnen zelfs in één taak worden 
gebruikt. Dat betekent dat er slechts één proces gestart hoeft te worden om twee materialen te bewer-
ken. Met de CO2-laser graveert u bijvoorbeeld artikelen van leer, met de fiberlaser markeert u metalen 
onderdelen. Ook kunnen beide laserbronnen onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Deze 
functie is gepatenteerd.
Over het algemeen kan worden gesteld dat alle organische materialen en niet-metalen met de CO2la-
ser kunnen worden bewerkt, en alle metalen (ook edelmetalen, zoals goud en zilver) kunnen met de 
fiberlaser worden bewerkt. Kunststoffen zijn hierop een uitzondering, deze kunnen zowel met een 
CO2- als met een fiberlaser worden bewerkt. 
In het hoofdstuk Materialen vindt u op pagina 10 een tabel, waarin wordt aangegeven welke materialen 
met welke laserbron kunnen worden bewerkt.
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Het proces van idee naar eindproduct

A Stap 1: Wat wil ik met de laser bewerken?
Afhankelijk van het materiaal dat u wilt bewerken, moet u rekening houden met verschillende factoren. 
Om te beginnen moet u kijken met welke laserbron het materiaal bewerkt kan worden. Hiervoor kunt u 
kijken op pagina 10. Hier staat een tabel weergegeven, waarin de verschillende materialen aan een 
laserbron worden gekoppeld. 
Verder kan het nodig zijn gebruik te maken van accessoires, zoals bijvoorbeeld een rondgraveerinrich-
ting of een speciale werktafel om acryl te snijden. Al deze punten worden in het hoofdstuk Hardware 
vanaf pagina 26 verder beschreven. Bovendien worden de materiaalspecifieke aanbevelingen bij het 
betreffende punt in het hoofdstuk Materialen beschreven.
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A  Stap 2: Afbeelding voorbereiden
De afbeelding kan in elk gewenst tekenprogramma worden gemaakt. Belangrijk is dat alle snijlijnen 
uitsluitend vectoren zijn, verder bent u vrij om de afbeelding zo te ontwerpen als u wilt. Op pagina 7 
vindt u een beschrijving hoe een afbeelding voor laserbewerking moet worden voorbereid, zodat u een 
optimaal resultaat krijgt. De laseropdracht naar de laser versturen is net zo eenvoudig als printen, 
omdat onze lasers via een printer driver met het grafische programma communiceren.

A  Stap 3: Laserinstellingen
Kies in JobControl® uit een groot aantal laserparameters de geschikte instellingen. Positioneer de 
afbeelding op de gewenste plaats en u kunt beginnen met laseren.

Laseren is net zo eenvoudig als printen

Speedy laserkop



Hoe werkt de laser?
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Proces: Vectorsnijden
• Hoe de laserkop te gebruiken
• Bewerkingskop beweegt zich langs een bepaald pad (vector)
• Snijpaden zijn vectorlijnen en-bogen
• Vectoren worden achter elkaar bewerkt
• Besturing via Hz (frequentie)
• “Langzame” beweging langs X- en Y-as

Proces: Raster graveren
• Vergelijkbaar met een printer
• Bewerkingskop beweegt zich via de X-as van links naar rechts
• Afbeelding worden per regel afgewerkt
• Afbeeldingen zijn gerasterde bitmaps
• Besturing via DPI (dots per inch) en PPI (pulses per inch)
• Heel snelle beweging langs de X-as, langzame beweging langs de Y-as

Lasersnijproces

Proces lasergraveren
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Een bestand voor de laser opmaken
Zodat de laser weet welke lijnen in de afbeelding moeten worden gesneden en welke moeten worden 
gegraveerd, moeten ze in de afbeelding als volgt worden ingesteld. 

A  Snijlijnen:
• Moeten altijd vectoren zijn
• Lijndikte = Haarlijn
• Lijnkleur = Rood
 (RGB uit het Trotec kleurenpalet)

A  Graveergebied:
• Vectoren en pixelafbeeldingen
• Vulling = zwart

Snijlijnen moeten altijd rood 
zijn, graveerelementen zwart
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Wilt u met verschillende parameters in één proces werken, om 
bijvoorbeeld verschillende graveerdieptes of -effecten te krijgen? JobControl® kan verschil-
lende laserparameters vullen tot 16 kleuren. Maak daarvoor gebruik van het Trotec kleurenpa-
let om de gebieden in CorelDraw® te markeren.

Materialenoverzicht 
in JobControl® 
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Trotec kleurenpalet importeren
Zoals al genoemd in het vorige hoofdstuk heeft de laser nauwkeurige kleurinformatie nodig om de 
gegevens te kunnen verwerken. Om de instellingen daarvoor zo eenvoudig en snel mogelijk te kunnen 
maken, hebben we een kant en klaar kleurenpalet voorbereid. 
In twee eenvoudige stappen kunt u dit in uw vectorprogramma, bijvoorbeeld CorelDraw®, importeren. U 
vindt het kleurenpalet op de cd die wordt meegeleverd met het laserapparaat. 

A Stap 1
Klik in het menu “Fenster” (Venster) onder “Farbpalette” (Kleurenpalet) op “Farbpalette öffnen” (Kleu-
renpalet openen).
Er wordt nu een venster geopend om het palet te kunnen kiezen.

A Stap 2
Wijzig het gegevenstype naar *.cpl 
in het vervolgkeuzemenu onderin 
het scherm en kies het Trotec 
kleurenpalet. Het Trotec kleurenpa-
let maakt eenduidige communicatie 
tussen het vectorprogramma, 
bijvoorbeeld CorelDraw®, en de 
lasersoftware JobControl® mogelijk. 
Daardoor kunt u uw werkstuk met 
16 verschillende laserparameters in 
één stap bewerken.

Materialenoverzicht in Job-
Control® 

Importeren van een nieuw kleurenpalet - Stap 2
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Materialen
Hier vindt u voor veel materialen bewerkingstips en -tricks. We hebben de meest-gebruikte materialen 
geselecteerd. Deze informatie is het resultaat van jarenlange ervaring van onze medewerkers en een 
beetje ‘Fingerspitzengefühl’. Dit zult u ook nodig hebben om uw eigen perfecte laserinstellingen te 
vinden, want elk materiaal reageert anders op laserbewerking.

Wilt u andere materialen bewerken en weet u niet met welke parameters? 
Geen probleem: Op bladzijde 37 vindt u een gebruiksaanwijzing om snel en eenvoudig zelf 
laserparameters te kunnen testen.

Verschillende laminaten
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Overzicht materialen voor de laserbewerking

Onderstaande tabel geeft een overzicht welke materialen met een Trotec laser bewerkt kunnen wor-
den. Hier vindt u de belangrijkste materialen. 

Materiaal
Laserbron

Bewerkbaarheid Proces
CO2 Fiber

Laminaten ✓ ✓* ✓✓✓
Graveren, snijden, markeren
* omkleuring materiaal met 
zwarte drager

Acryl ✓ ✓* ✓✓✓ Graveren, snijden
* geverfd acryl

Rubber ✓ ✓✓ Graveren, snijden

PVC NEE! NEE! ✘
Mag niet bewerkt worden! 
Bewerking met laser produ-
ceert dioxine!

Thermoplasten (PC, 
PI) ✓ ✓ ✓✓✓ Snijden, markeren

Thermoplasten 
(PMMA, ABS, PP, 
PE, POM, PA, PES)

✓ ✓ ✓✓✓ Snijden, graveren, markeren

Thermoplasten (PS, 
PETG) ✓ Graveren, snijden

Thermoplasten (PI) ✓ ✓✓✓ Snijden

Thermoplasten (PBT, 
PPS) ✓ ✓✓✓ Markeren

Keramiek ✓ ✓ ✓ CO2-graveren, omkleuring 
met fiberlaser

Papier ✓ ✓✓✓ Graveren, snijden

Schuim ✓ ✓✓✓ Graveren, snijden

Textiel ✓ ✓✓ Graveren, snijden

(Kunst)leer ✓ ✓✓✓ Graveren, snijden

Glas ✓ ✓✓✓ Graveren

Hout ✓ ✓✓ Graveren, snijden

MDF ✓ ✓✓✓ Graveren, snijden
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Materiaal
Laserbron

Bewerkbaarheid Proces
CO2 Fiber

Fineer ✓ ✓✓✓ Graveren, snijden

Multiplex ✓ ✓✓✓ Graveren, snijden

Fiberglas ✓ ✓✓ Graveren, snijden

Steen ✓ ✓✓ Graveren

Aluminium ✓ ✓ Graveren

Geanodiseerd 
aluminium ✓ ✓ ✓✓✓ Graveren

Gepolijst/ongepolijst 
messing ✓ ✓✓✓ Graveren

Carbide ✓ ✓✓ Polijsten

Chroom ✓ ✓✓ Graveren

Gepolijst/ongepolijst 
koper ✓ ✓✓ Graveren

Goud ✓ ✓✓✓ Graveren

Zilver ✓ ✓✓✓ Graveren

Platina ✓ ✓✓ Graveren

High-speed-steel 
(HSS) ✓ ✓✓✓ Annealing / graveren

Geborsteld/gepolijst 
roestvrij staal ✓ ✓✓✓ Annealing / graveren

Koolstof NEE! NEE! ✘ Mag niet bewerkt worden!

Titanium ✓ ✓✓✓ Annealing / graveren

✓✓✓ Eenvoudig te bewerken, ook bij hoge snelheid
✓✓   Eenvoudig te bewerken  
✓    Moeilijk te bewerken
✘    Niet bewerkbaar

Let op: De resultaten van lasermarkering op kunststoffen met fiberlaser zijn afhankelijk van de pigmen-
tering van het materiaal. De resultaten kunnen daardoor afwijkend zijn. 
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Acryl en plexiglas® 

Delrin

De gebruiksmogelijkheden voor acryl zijn vrijwel onbeperkt: Zo kunnen met lasersnijden snel en 
eenvoudig licht- en neonreclame, borden of verkoopdisplays en nog veel meer kunststofproducten 
worden gemaakt. Bij het lasergraveren van acryl wordt het oppervlak met behulp van de laser afge-
schraapt. Zo kunnen ook de fijnste details heel nauwkeurig worden weergegeven. 
Het resultaat op doorzichtig acryl is een mat witte gravure.

Delrin wordt gebruikt voor het maken van preegstempels en is vergelijkbaar met stempelrubber. Het is 
echter veel harder. Een veel voorkomend probleem bij preegstempels is dat het dunne papier gemak-
kelijk wordt doorgesneden, omdat delrin vaak te scherpe randen heeft. 

A  Voor optimaal graveren: gegoten acryl
Het iets duurdere gegoten acryl maakt het door de structuur mogelijk een beter graveerresultaat te 
bereiken bij foto’s en zeer gedetailleerde gravures dan het voordeliger geëxtrudeerd acryl.

A Acrylaat snijtafel of -lamellen
Reflecties van de laserstraal door de snijtafel zijn zichtbaar. Daarom moet het witte acrylrooster of de 
snijtafel (lamellen) worden gebruikt.

A Voorzichtig: Ontbranding mogelijk
Een goede afzuiginstallatie is belangrijk voor het snijden van acryl. Acryl neigt tot vlamvorming als de 
gassen niet efficiënt worden afgezogen. Laat de machine nooit zonder toezicht werken!

A Luchttoevoer uit
Schakel de luchttoevoer uit bij het snijden van acryl, dan worden de snijranden nog scherper en 
worden groeven voorkomen.

Reliëfdruk op papier Preegstempel
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A Uit focus 
Een probleem van preegstempels kan zijn, dat de stempel het papier doorsnijdt. Onze tip: Beweeg 
ongeveer 2 mm uit de laserfocus (= Z-offset 2 mm); het reliëfresultaat blijft gelijk, maar de randen 
worden ronder en het papier blijft heel.

A Tekstgrootte
De grootte voor tekst of grafische elementen moet minimaal 0,5 mm zijn of niet minder dan een vijfpun-
tenschrift. Bij gebruik van een duidelijk zwaardere papierkwaliteit als 80 g/m² moeten de grafische 
elementen worden vergroot.

A Graveerdiepte
De graveerdiepte moet minimaal 0,25 mm bedragen, waarbij een maximumdiepte van 0,50 mm niet 
mag worden overschreden. Een onderschrijding van de minimumdiepte resulteert in een zwakke of 
onleesbare afdruk, een overschrijding van de maximumdiepte daarentegen scheurt het papier op 
sommige plaatsen. Minimum- en maximumdiepte worden indirect met de laserparameters ingesteld.
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Bruiloftsglazen met fijne gravure

Delrin
A Nat papier voor een witte gravure
Om duidelijke, witte gravures op glas te bereiken, legt u gewoon een vochtige tissue op het te graveren 
oppervlak. Dit helpt de temperatuur beter weg te leiden, wat niet alleen leidt tot een mooiere witte kleur, 
maar het voorkomt ook het springen van het glas. Het beste is één laag tissuepapier, maar u kunt 
hiervoor ook krantenpapier gebruiken. Hier bestaat echter het gevaar dat de tekst van het krantenbe-
richt in de gravure te zien is. Deactiveer de luchttoevoer, omdat deze luchtstroom anders het natte 
papier vroegtijdig zou drogen.
U kunt het aanbrengen van het natte papier gemakkelijker maken met een spons of een plantenspuit. 
Belangrijk hierbij is dat er geen kleine luchtbellen onder of vouwen in het papier zitten, omdat dergelijke 
onregelmatigheden in de gravure zichtbaar kunnen zijn. Bij grotere gravures kunt u ook masking tape 
gebruiken, omdat het vochtige doekje anders te snel droogt.
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A Fotogravures op glas
Fotogravures op glas worden vaak het mooist als u ze met 500 dpi naar de laser verstuurt. Gebruik 
hiervoor de rastering “ordered dithering”, deze past de afbeeldingsgegevens optimaal aan het materiaal 
aan. Bovendien wordt aangeraden in plaats van zwart 70% grijs te gebruiken, daardoor wordt minder 
temperatuur op het glas gebracht en wordt het resultaat nog mooier.
Let er wel op dat deze instellingen alleen geschikt zijn voor foto’s. Bij kleine afbeeldingen, zoals logo’s 
of bij teksten, zijn 1000 dpi en volledig zwart geschikt.

A Goedkope glazen
Goedkope glazen zijn beter voor de bewerking, omdat ze een homogene, gelijkmatige structuur heb-
ben. Daarom gaat de voorkeur uit naar goedkope, gegoten glazen boven mondgeblazen of kristallen 
glazen. 

A Werken met de rondgraveerinrichting
Om te zorgen dat het afdrukproces precies begint bij de laserpointer, geeft u in het dialoogvenster 
Afdrukken in “Positionierung: Mitte rechts” (Positionering: rechtsmidden).

Instellingen in het 
dialoogvenster 
Afdrukken “Position 
rechts mitte” (Posi-
tie rechtsmidden)

Rubber
A Graveerrichting en afzuiging
Bij de verwerking van stempelrubber ontstaat veel stof, daarom is het belangrijk dat u van boven naar 
onder graveert, zodat stof en rubberdeeltjes door de afzuiging worden verwijderd en de rest van de 
gravure niet wordt beïnvloed. Open de regelklep, zodat de afzuiging met maximaal vermogen kan 
werken. Meer informatie over de regelklep vindt u op pagina 29.
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A Bruggen
Wilt u een heel blad met stempelmotieven graveren? Maak dan gebruik van de functie “Stege” (Brug-
gen) in JobControl®. Er worden automatisch kleine verbindingsbruggen tussen de stempelmotieven en 
de draagplaat gemaakt. U kunt dan de afzonderlijke delen gemakkelijk uit de totale plaat breken, 
zonder dat de andere delen verloren gaan. 

Activeer het selec-
tievakje “Stege” 
(Bruggen)

marking cutting engraving
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A Flanken voor een scherpe stempelafdruk
Flanken - ook wel schouders genoemd - kunnen in JobControl® afhankelijk van de toepassing verschil-
lend worden ingesteld.

Bruggen op stempelrubber 
houden de afzonderlijke stem-

pelplaten vast

Materiaal Bewerkbaarheid Proces

Veel elementen in een kleine 
ruimte, het risico dat anders de 
flanken “aaneengroeien”

Over het algemeen goed 
geschikt voor standaardtoepas-
singen

Bij kaders of tabellen
Wanneer veel materiaal rondom 
het element wordt verwijderd en 
het element anders te weinig 
stabiliteit krijgt.



Hout
Niet al het hout is hetzelfde. Er zijn talrijke houtsoorten 
in de handel verkrijgbaar, die allemaal op een andere 
manier bewerkt en veredeld worden. Daarom is het 
moeilijk hier algemene uitspraken over te doen. We 
hebben ons best gedaan om toch de belangrijkste tips 
en tricks voor u samen te vatten.

Graveren op houten fotolijsten

A Snijden
Bij het snijden van hout moet erop worden gelet dat het materiaal snel rooksporen oploopt. Daarom is 
het belangrijk met een hoge snelheid te werken (ongeveer 1 - 2%, afhankelijk van het materiaal). 
Met lage frequentie, een kleine lens, en nozzle en ingeschakelde luchttoevoer wordt een optimaal 
resultaat bereikt. Net als bij voor vrijwel alle snijprojecten is een hongingraattafel (afhankelijk van de 
grootte van de toepassing) nodig. Vanaf de Speedy 400 hebt u bovendien de mogelijkheid met een 
externe luchttoevoer te werken (aanbevolen wordt ongeveer 3 bar). Door dat alles kan de temperatuur 
die de laser bereikt tijdens het snijproces, zo snel mogelijk van het materiaal worden verwijderd en 
kunnen rooksporen worden vermeden. 

A Graveren - grote contrasten bereiken
Als u zacht hout, zoals bijvoorbeeld populierenhout, graveert, dan krijgt u een diepe gravure met 
relatief weinig contrast. Hier raden wij aan te graveren uit focus, daardoor krijgt de gravure meer 
contrast. Over het algemeen kan de contraststerkte door het uit focus halen bij hout worden beïnvloed 
- afhankelijk van de houtsoort en de lens kan zonder problemen 5 - 10 mm uit focus worden gegra-
veerd. Hoe fijner de details, des te korter moet de brandpuntsafstand van de gebruikte lens zijn. Over 
het algemeen zijn lenzen van 1,5” of 2,0” geschikt voor vrijwel elke lasergravure op hout.
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Gedetailleerde 
gravure op hout



A Loofhout in plaats van naaldhout
Naaldhout heeft altijd harde en zachte jaarringen die het graveerresultaat beïnvloeden. Daarom is 
loofhout beter geschikt voor graveren dan naaldhout. Hoe gelijkmatiger de nerf van het hout is, des te 
beter is de gravure zichtbaar. Natuurlijk kunnen ook de natuurlijke structuren van het hout bewust 
worden gebruikt.

A Paulownia-hout is optimaal geschikt
Paulownia is een uit Zuidoost-Azië afkomstige houtsoort en is bijzonder geschikt voor laserbewerking, 
omdat het hout licht is en gelijkmatige nerven heeft. Bovendien is het heel licht en stabiel hout, dat in 
een goed-gesorteerde DHZ-zaak te vinden is.

A Masking tape 
Breng op het gewenste bewerkingsvlak masking tape aan. U kunt zonder problemen door het tape 
heen graveren en snijden. Na afloop trekt u het eenvoudig weg - en verwijdert u tegelijkertijd lelijke 
rooksporen. Let erop bij het kiezen van masking tape dat u PVC-vrij materiaal kiest en dat het tape 
verwijderbaar is. Masking tape is verkrijgbaar van verschillende fabrikanten (bijvoorbeeld 3M). Voor 
kleinere oppervlakken kan ook het in de handel verkrijgbare afplakband uit de DHZ-zaak worden 
gebruikt. 

Kunststoffen
Markeermogelijkheden op kunststof

Graveren Omkleuren Opschuimen Coating verwijderen

• Materiaal verwijderen 
door smelten en 
verdampen van het 
oppervlak

• Daarbij ontstaat 
verdieping

• Zeer duurzame 
markering

• Resultaat is sterk 
afhankelijk van de 
samenstelling van het 
kunststof

• Speciale kunststofsa-
menstellingen voor 
goede lasermarkerin-
gen zijn verkrijgbaar

• Oppervlak wordt 
tijdens het markeren 
niet beschadigd.

• Luchtbellen in het 
materiaal veroorza-
ken ophoping van het 
materiaal

• Koepelvormige 
markering ontstaat

• “Day & Night design” / 
Markeren van 
knoppen

• Toplaag wordt 
verwijderd

• Hoge snelheid bij het 
markeren
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Laminaten
A Van onder naar boven
Graveer laminaten van onder naar boven, zodat het stof naar boven wordt afgezogen en de toplaag 
niet verkleurt. In JobControl® onder “Platte” (Plaat)   “Platte einstellen” (Plaat instellen) kunt u 
bepalen aan welke kant de laser met graveren begint.

A “Dubbel houdt beter” 
Graveer hoogwaardige werkstukken twee keer om verkleuring te vermijden en het contrast van de 
gravure te verhogen:
1.  Verwijder toplaag
2.  Schoonmaken 

In JobControl® kunt u instellen hoe vaak een proces moet worden herhaald:

In JobControl® kunt u instellen hoe vaak een proces moet worden herhaald
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A Uit focus om groeven te voorkomen
Vaak lijkt de gravure lichte groeven te hebben. Met een Z-offset van 0,5 tot 2,0 mm voorkomt u de 
groeven en houdt u een glad en zuiver resultaat.

A Meerdere snijpassages
2-3 snijpassages met een laag vermogen is vaak beter dan 1 snijpassage met een te hoog vermogen. 
Zo voorkomt u kleverige randen en lelijke ophoping van het materiaal naast de snijrand.

A Donker laminaat met lichte toplaag 
Herkent u dat probleem? U graveert de lichte toplaag van een donker laminaat, snijdt aansluitend het 
werkstuk uit en door de snede komen vlekken op het overblijvende lichte oppervlak. 
Onze tip: Graveer het gewenste motief en breng vervolgens masking tape of afplakband aan. Daardoor 
wordt het lichte materiaal tijdens het snijproces beschermd en kunt u het ontstane stof gemakkelijk met 
het tape wegtrekken.



A De laminaten schoonmaken na de laserbewerking
Als door het laseren rooksporen op het werkstuk zijn gekomen dan kunt u deze het beste weghalen 
met spiritus. Veeg het werkstuk af met een in spiritus gedoopte doek en droog direct daarna af met een 
droge, schone doek. Ook een nanospons (vaak ook vlekkengum genoemd) kan handig zijn bij het 
schoonmaken van laminaten.

Let op bij glanzende oppervlakken: Probeer van tevoren op een reststukje of het oppervlak niet veran-
dert door de spiritus, bijvoorbeeld mat wordt.

Leer
A Voorzichtig: PVC-vrij kunstleer
Let erop dat kunstleer vaak PVC-componenten kan bevatten en daarom niet met de laser mag worden 
bewerkt. Er bestaat het gevaar dat gassen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid.

A Masking tape
Zoals al een paar keer genoemd, kan masking tape bij de bewerking van gevoelige materialen heel 
handig zijn. Dat is ook het geval bij echt leer. Bij het opbrengen van de masking tape moet op het 
volgende worden gelet:
• Gehele gravure- of snijgebied afdekken
• Tape zonder luchtbellen of vouwen aanbrengen
• Met een rakel vast tegen het materiaal drukken
U kunt de tape pas bij het snijden aanbrengen of er direct doorheen graveren, afhankelijk van het 
motief dat u kiest. Vooral bij zeer fijne motieven adviseren wij dat u de tape pas na het graveren 
aanbrengt. Over het algemeen kan worden gezegd, dat bij het graveren van leer relatief weinig vermo-
gen nodig is, om goede resultaten te bereiken.

Graveren en snijden van leer is geen probleem
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Metaal
In tegenstelling tot CO2-laserbewerking moeten bij de markering van metaal met de fiberlaser verschil-
lende processen worden onderscheiden:

Graveren Annealing Coating verwijderen

• Metaal verdampt gedeeltelijk 
tijdens het proces

• Daarbij ontstaat verdieping
• Zeer duurzame markering
• Veel energie nodig

• Roestvrij staal, titanium, ...
• Lokale temperatuursverhoging 

tot net onder het smeltpunt van 
het materiaal

• Oxidelaag ontstaat onder het 
oppervlak van het materiaal

• Oppervlak wordt niet bescha-
digd

• Groot contrast 
markeren van materiaal

• Geanodiseerd aluminium, 
gelakt metaal, folies

• Toplaag wordt verwijderd
• Groot contrast

markeren van materiaal
• Hoge snelheid bij het marke-

ren

A Schoonmaken met spons en water
Door de snelle temperatuurstijging bij het graveren en het verdampen ontstaat rook op het oppervlak 
van het materiaal. Dit resulteert in een diffuus uitziende gravure. De randen van de gravure vervagen 
en de kwaliteit van de gravure lijkt minderwaardig.

Zonder schoonmaken Schoongemaakt met spons en 
vervolgens gedroogd

Schoongemaakt met textielen 
doek

Voor een perfect resultaat moet het gegraveerde werkstuk met water en een spons worden schoonge-
maakt en aansluitend in de lucht worden gedroogd.
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A Metaal met CO2-laser bewerken - Spray en pasta maken het mogelijk
Een bij CO2-gebruikers bekende techniek om metaal te markeren is het gebruik van keramische 
poeder. De poeder moet als spray of pasta op het werkstuk worden aangebracht en na het laserproces 
weer worden afgewassen. Tijdens de laserbewerking wordt de poeder in het materiaal gebrand. 
Als dit proces wordt gebruikt voor het lasermarkeren van metalen, dan kunnen zelfs met een CO2laser 
grote contrasten worden bereikt op slecht absorberende metalen. Sprays en pasta’s zijn verkrijgbaar bij 
fabrikanten, zoals TherMark™ of CerMark™. 

A  Kleine lens voor fijne details
Om gedetailleerde motieven optimaal op het papier over te brengen adviseren wij om met een lens van 
1,5” te werken. De kleine laserspot maakt bijzonder nauwkeurige en fijne gravures mogelijk.

A In focus werken
Over het algemeen kan gezegd worden dat de focus precies moet passen, om tot een perfect resultaat 
te komen. Wij adviseren om pas te focussen als de vacuümtafel is geïnstalleerd, zodat het papier 
precies zo ligt als het laserproces wordt gestart.

A Vacuüm en plakband
Een vacuümtafel helpt te zorgen dat het papier vlak op de tafel ligt en zuigt de ontstane dampen af. 
Bovendien kan het handig zijn het papier met plakband te fixeren. 
Als u niet met een vacuümtafel werkt, maar met een honingraattafel, dan kan de luchttoevoer helpen 
de rooksporen op de snede te verkleinen.

Papier en karton
Er zijn ontelbaar veel papiersoor-
ten - met en zonder coating. 
Daarnaast zijn er verschillende 
soorten karton, golfkarton, 
geverfd of meerlaags en nog 
veel meer.

Individuele uitnodiging op meerlaags papier
Het effect wordt bereikt door het verwijderen van een laag papier.
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A  JobControl® Vision - nauwkeurig snijden van bedrukte materialen
Als bedrukte materialen moeten worden gesneden, helpt JobControl® Vision bij de compensatie van 
vervormingen. De registratiepunten worden aan de rand van het ontwerp gedrukt. De op de bewer-
kingskop van de laser aangebrachte camera “leest” de registratiepunten voor het snijden en vergelijkt 
de “gelezen” posities met de in het oorspronkelijke bestand voorziene posities. Elke afwijking wordt 
automatisch aangepast, handmatige uitlijning is niet nodig.

A  Gekleurd papier bleken
Gekleurd papier kan met weinig vermogen worden gebleekt, zodat witte effecten worden bereikt. Als 
het papier geel of bruinachtig wordt, dan is er met te veel vermogen gelaserd en is het papier verbrand.

A Verwijderen van een of meerdere lagen bij meerlaags papier 
Bij meerlaags papier kan één laag (of meerdere lagen) worden verwijderd. Afhankelijk van de papier-
soort variëren hierbij de parameters. Er kan echter worden gesteld dat er iets meer vermogen nodig is 
als bij het bleken.

JobControl Vision®-camera op 
een Speedy laserkop gemon-
teerd

Ook 3D-objecten kunnen gemaakt worden door 
het in elkaar steken of plakken van bijvoorbeeld.
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Steen
Net als bij hout en papier kunt u ook bij steen niet van één soort steen spreken. Over het algemeen zijn 
donkere, regelmatige stenen heel geschikt voor gravures, zoals bijvoorbeeld:
• Leisteen
• Graniet
• Donker marmer
• Zoutkristallen

A  Gepolijst of natuursteen
Het oppervlak van de steen hoeft niet te worden 
gepolijst, ook natuurstenen kunnen goed met de 
laser worden bewerkt. 

A Kunsthars voor contrast
Om een groter contrast te bereiken, kunt u de 
gravure met kunsthars of lak vullen. Vooral bij 
gepolijste stenen is de gravure een ruwe plek, 
waar de verf of hars goed hecht.

A Fotogravure op steen
Omdat stenen een ongelijkmatig oppervlak 
hebben, kunnen het beste grof gerasterde foto’s 
(250-333 dpi) worden gebruikt. Heel fijne en 
gedetailleerde foto’s kunnen onder bepaalde 
omstandigheden moeilijk zijn, dit hangt echter 
sterk af van de structuur van de steen.

Gegraveerde en gepolijste graniettegel Fotogravure op stenen tegel



Textiel
Er zijn veel soorten textiel. Natuurlijk hebben we ook hier geprobeerd de belangrijkste tips op een rijtje 
te zetten. Omdat de industrie steeds nieuwe meng- en veredelingsprocessen ontwikkelt, zijn er onder-
tussen allerlei verschillende materialen en mogelijkheden ontstaan voor bewerking met laser.

We hebben een kleine selectie gemaakt uit onze favoriete textielsoorten:

A Fleece en softshell
Beide materialen kunnen heel goed worden bewerkt. Voor een perfect graveerresultaat adviseren wij 
om met een lens van 4 inch te werken en een resolutie van 250 dpi.

A Jeans
Ook jeansstof kan bijzonder goed worden gegraveerd. Of beter gezegd: het kan worden gebleekt. Het 
graveeroppervlak wordt wit, nadat rooksporen van het materiaal zijn verwijderd. Het eenvoudigst is om 
het materiaal direct na het laseren in de wasmachine te stoppen.

A Vilt (kunstvezel)
Vilt uit kunstvezel kan heel goed met de laser worden bewerkt. Bij het snijden verzegelen (“verkleven”) 
de vezels aan de snijrand en voorkomen uitrafelen. Kunstvilt is ook geschikt voor gravures, zoals op 
deze foto te zien is:

A  Alcantara
Het microfiber materiaal dat eruit ziet als kunstsuède, is heel geschikt voor graveren en snijden. Een 
voordeel is dat de snijranden verzegelen (zoals bij vrijwel alle kunstmatige stoffen). 
Het materiaal kan goed worden gewassen en kan heel sterk op echt leer lijken.

Motief op vilt gegraveerd
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A Neopreen
Neopreen is een heel veelzijdig materiaal en verkrijgbaar in allerlei kleuren en diktes. Normaal gespro-
ken heeft het een zwarte of donkergrijze kern, die aan beide kanten met een gekleurde stoflaag over-
trokken is. Bij het snijden van neopreen verkleven de snijranden en wordt daardoor rafelen voorkomen. 
Bij het graveren van de toplaag is er aan de ene kant de mogelijkheid om de toplaag helemaal te 
verwijderen, zodat de zwarte kern tevoorschijn komt. Deze variant biedt grote contrasten, vooral bij een 
heel felle toplaag. De andere mogelijkheid is om de toplaag met weinig vermogen te graveren en zo het 
graveeroppervlak te bleken of donkerder te maken. 

A LaserFlex - net zo eenvoudig als strijken
LaserFlex is een hoogwaardige, meerlaagse folie die 
speciaal voor bewerking met de laser is ontwikkeld. 
Veredel textiel met elk gewenst motief, logo of tekst 
met een zeefdrukachtige look. De optimale instellingen 
voor de laser variëren afhankelijk van het vermogen 
van de laser en de snelheid van uw laserplotter. Wij 
adviseren de gravure van onder naar boven te maken 
met maximaal afzuigvermogen. De geproduceerde stof 
wordt zo niet meer over de reeds gelaserde vlakken 
getrokken. Bovendien adviseren wij met een vacuüm-
tafel te werken, omdat de flinterdunne folie anders 
enigszins gaat golven.

Verschillende graveervormen op 
neopreen

LET OP! Niet elke neopreen is hetzelfde
Voor laserbewerking is alleen SBR (styreen-butadieen rubber) geschikt. Gebruik geen andere neopr-
eenmengsels zoals CR (chloropreen rubber) of SCR (styreen-chloropreen rubber), deze zijn niet 
geschikt voor bewerking met een laser.

Aangebrachte LaserFlex folie op 
een zwart T-shirt
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Verdere tips en tricks
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Hardware
De juiste focuslens kiezen
Optimale resultaten bij het lasergraveren of lasersnijden worden door het gebruik van verschillende 
lenzen bereikt. Net als bij camera’s, worden er verschillende lenzen gebruikt voor klein- en groothoek-
opnames.
De beslissing welke lens wordt gebruikt, is afhankelijk van een aantal factoren: 
• Laservermogen
• Materiaalsoort
• Detaillering en resolutie van de afbeelding (dpi)
• Dikte van het materiaal
• Kijkafstand

De focusdiepte (focustolerantie) geeft het bereik aan waarbinnen de laserstraal optimaal is gefocust. 
Hoe langer de brandpuntsafstand, des te langer de focusdiepte. Dat betekent dat de focusdiepte van 
een 5 inch-lens ongeveer twee keer zo lang is als bij een 2,5 inch-lens. Daarom is bijvoorbeeld de 
snijrand van dikker materiaal met een 5 inch-lens rechter als bij gebruik van een 2,5 inch-lens.

A Technische informatie
Tegelijkertijd is de diameter van de laserstraal in de focus evenredig groter bij een langere brandpunts-
afstand van de focuslens (bij een 5,0 inch-lens twee keer zo groot als bij een 2,5 inch-lens, er is een 
lineair verband). Daarom wordt het vermogen van de laser (wattage) over een groter oppervlak ver-
deeld. Daardoor neemt de intensiteit (vermogen per vlak) af en daarmee ook de door de laser opgeroe-
pen maximale temperatuur in de (vergrote) focus. Het gebruik van een lens met een grotere brand-
puntsafstand kan daarom bij bepaalde materialen, die gevoelig op temperatuur reageren (bijvoorbeeld 
laminaten), nuttig zijn. De grotere focusdiameter betekent een grotere lijndikte. Daardoor kunnen 
vullijnen met meer afstand worden gebrand en dus sneller worden gelaserd.

Als vuistregel geldt: Hoe hoger het detailleringsniveau van de afbeelding, des te korter de 
focuslengte bij de lasergravure. Hoe dikker het materiaal bij het lasersnijden, des te groter de 
focuslengte.

Hoe u door regelmatig onderhoud de levensduur van uw lens vergroot, leest u vanaf pagina 
41 in onze lensschoonmaakgids.
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Hier hebben we alle lenzen voor onze Speedy’s met de optimale toepassing samengevat.

Lens Toepassing voor graveren / markeren Toepassingsgebied voor 
snijden

1,5 inch CO2
Afbeeldingen met fijne details (resolutie >500 
dpi), stempels met fijn schrift

Laag laservermogen, dunne 
materialen (bijvoorbeeld papier), 
Acryl <6 mm, hout gemiddelde 
hardheid <8 mm.

2,0 inch CO2

Afbeeldingen met gemiddelde details en 
resolutie (resolutie 500 dpi; met verminderde 
scherpte tot resolutie 100 dpi), standaardgra-
vures

Middelmatig laservermogen, 
acryl <8 mm, hout gemiddelde 
hardheid <12 mm.

2,5 inch CO2

Afbeeldingen met geringe detaillering, geringe 
resolutie (<500 dpi). Gravures op warmtege-
voelige materialen (bijvoorbeeld laminaat), als 
grote vlakken volledig verwijderd moeten 
worden.

Hoog laservermogen, acryl 
<12 mm, hout gemiddelde 
hardheid <15 mm 
Bij lasersnijden betere ran-
denkwaliteit dan kortere brand-
puntsafstanden

2,5 inch CO2 
Maximale afstand Wordt uitsluitend gebruikt voor snijden

Zie 2,5 inch-lens.
Vergroot de afstand tussen 
laserkop en materiaal. Is vooral 
nuttig als op basis van het 
materiaal en de afbeelding de 
vergrote afstand nodig is.

2,85 inch flexx

Standaardlens voor Speedy flexx serie. Is 
zowel doorlatend voor CO2laser als voor 
fiberlaser. Beide bronnen kunnen worden 
gebruikt zonder de lens te verwisselen 
Andere eigenschappen voor de 2,5 inch 
CO2lens of 3,2 inch fiberlens

Eigenschappen zelfde als bij 2,5 
inch CO2lens of 3,2 inch fiber-
lens

3,2 inch fiber
Standaardlens voor fiberlaser met extreem 
kleine focusdiameter. Afbeeldingen met fijne 
details (resolutie >500 dpi)

Deze lens wordt niet gebruikt 
voor lasersnijden

3,75 inch CO2 
rondgraveren

Speciale lens voor SP500 rondgraveerinrich-
ting. Maakt de bewerking van ronde objecten 
met minder dan 50 mm diameter mogelijk.

Deze lens wordt niet gebruikt 
voor lasersnijden

4,0 inch CO2

Brandgraveren van hout, lasergraveren van 
afbeeldingen met geringe detaillering met 
hoog laservermogen

Schuimrubber

5,0 inch CO2 Wordt niet gebruikt voor lasergraveren

Hoog laservermogen, acryl 
<25 mm, hout gemiddelde 
hardheid <20 mm 
Bij lasersnijden betere ran-
denkwaliteit dan kortere brand-
puntsafstanden
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Lens Toepassing voor graveren / markeren Toepassing voor snijden

5,0 inch-fiber

Lens voor fiberlaser, als materiaal gemarkeerd 
moet worden dat niet vlak is. Door de grotere 
focuslengte is er een grotere tolerantie bij het 
focussen.

Deze lens wordt niet gebruikt 
voor lasersnijden

7,5 inch CO2(voor 
SP1500) Wordt niet gebruikt voor lasergraveren

Hoog laservermogen, acryl 
<40 mm 
Bij lasersnijden betere ran-
denkwaliteit dan kortere brand-
puntsafstanden

Let erop dat niet elke lens voor elk apparaat verkrijgbaar is. Wij adviseren u graag.

Afzuigsysteem
Een goed afzuigsysteem is noodzakelijk om uw laserapparaat veilig en schoon te laten functioneren. 
Stof en gas moeten uit de bewerkingsruimte worden verwijderd. Bovendien filtert een afzuiginstallatie 
door middel van actieve koolstof de tijdens de laserbewerking ontstane geurtjes. Daarnaast garandeert 
een afzuiginstallatie de kwaliteit van uw gelaserde eindproducten. Door stof en gassen op de juiste 
wijze af te voeren kunt u uw grondstoffen beschermen tegen verontreiniging.

Een overzicht voor welke apparaten welke Trotec afzuiginstallatie bijzonder geschikt is, vindt u op onze 
website www.troteclaser.com. Natuurlijk adviseert uw lokale contactpersoon u ook graag over welke 
installatie aan uw behoeften voldoet. 

Atmos afzuiginstallaties zijn er in verschillen-
de maten - afgestemd op uw behoeften

Tip: Om meer afzuigvermogen op de bewerkingsoppervlakken te brengen dekt u gewoon de 
spleten af met een magneetstrook of met plakband. 



De juiste instelling van de regelkleppen voor uw toepassing

De Trotec luchtregelklep reguleert de luchtstroom tussen de afzuiginstallatie en de 75mm afzuigaan-
sluiting van de Speedy 300, Speedy 400 of SP500 bij gebruik van een vacuümtafel. 
Door beperking van de luchtstroom bij deze aansluiting wordt automatisch het afzuigvermogen bij de 
tafel verhoogd en wordt dus meer vacuümdruk bereikt en wordt de afvoer van damp via de tafel 
verhoogd. Dit zorgt ervoor dat folies, papier en andere dunne materialen beter blijven liggen. Verder 
wordt de snijkwaliteit bij acryl of andere kunststoffen verhoogd, doordat de ontstane dampen direct 
worden afgezogen, wat leidt tot een scherpe en glanzende snijrand.

Het instellen van de regelkleppen is heel eenvoudig:
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gesloten gedeeltelijk geopend geopend

Volledig afzuigvermogen bij de 
vacuümtafel 
Geen afzuigvermogen via de 
afzuigspleten in de bewerkings-
ruimte

Hoe minder de regelklep is 
geopend, des te meer druk 
effectief is bij de vacuümtafel en 
des te minder damp wordt 
afgevoerd in de bewerkingsruim-
te via de achterwand van de 
Speedy

Afzuigvermogen bij de tafel en 
in de bewerkingsruimte normaal, 
alsof geen regelklep is geïnstal-
leerd

Ideaal: snijden
Ideaal: gecombineerd graveren 
en snijden met geringe stofont-
wikkeling

Ideaal: graveren met hoge 
stofontwikkeling (bijvoorbeeld 
stempelrubber)



Het Trotec tafelconcept - voor elke toepassing de juiste tafel

Afhankelijk van de toepassing kan het nodig zijn de bewerkingstafel aan te passen. Bij folies of papier 
is bijvoorbeeld een vacuümtafel met hoog afzuigvermogen nodig, om een optimaal resultaat te berei-
ken. Bij het snijden van acryl daarentegen moet worden gestreefd naar zo min mogelijk steunpunten, 
om reflectie te voorkomen - hier is een acrylsnijrooster of een lamellentafel voor geschikt. In de volgen-
de paragrafen hebben we alle tafels en de bijpassende toepassingen samengevat.

Afhankelijk van de toepassing kan de ideale tafel worden gekozen en deze kan eenvoudig worden 
verwisseld.

Graveer- of standaardtafel: 
De effenheid van de bewerkingstafel is een belangrijk criterium voor optimale resultaten bij het laser-
graveren, lasersnijden of lasermarkeren. Want alleen dan is correct focussen over het gehele vlak 
mogelijk. Daarom is de bewerkingstafel bijzonder robuust en absoluut effen. En is hij over het totale 
oppervlak ferromagnetisch. Dit betekent dat u dunne materialen, zoals papier en folies, heel eenvoudig 
met magneten kunt fixeren.

Honingraattafel: 
• Met kleine honingraat: De fijne honingraattafel zorgt voor grotere stabiliteit door meer steunpunten.
 Bovendien kunnen ook heel kleine onderdelen, zoals bijvoorbeeld constructies voor modelbouw, beter 
met de fijne honingraat worden bewerkt, omdat de deeltjes niet zo gemakkelijk tussen de honingraten 
kunnen vallen.
• Met grote honingraat: De honingraattafel met grote honingraat biedt het voordeel dat het materiaal op 
minder punten steunt en dat daardoor minder reflectie ontstaat. Door de grote    
afstanden tussen de honingraten biedt deze tafel minder stabiliteit als de fijne honingraattafel 
 en moeten zware materialen worden vermeden, omdat de honingraten anders beschadigd kunnen 
worden.
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Detailafbeelding honingraattafel



Vacuümtafel: 
Door het vacuüm houdt de tafel het materiaal vast, waardoor folies of papier vlak liggen. Verder wor-
den dampen snel van het materiaal weggevoerd, waardoor rooksporen weinig kans hebben.

Snijtafel met aluminiumrooster: 
Het snijrooster biedt veel stabiliteit en heeft toch grote afstanden tussen de steunpunten. De tafel is 
een allroundtalent en is geschikt voor allerlei toepassingen. 

Lamellensnijtafel: 
De lamellen kunnen individueel worden ingesteld - zo kan de tafel individueel aan elke toepassing 
worden aangepast. De aluminiumlamellen zijn ook geschikt voor grote en zware werkstukken. 
Acryllamellen bieden een perfect werkvlak voor acrylsnijtoepassingen. 
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De lamellen kunnen flexibel worden verwijderd en geplaatst

Acrylsnijrooster voor perfecte resultaten bij de bewerking van acryl

Acrylrooster en acryllamellen: 
Voor het snijden van acryl, laminaten of kunststoffolies is er een speciaal acrylrooster en zijn er specia-
le acryllamellen om reflectie uit te sluiten. Belangrijk hierbij is: Snijd geen hout of andere materialen op 
het acrylrooster, omdat roetdeeltjes gemakkelijk tot vlamvorming kunnen leiden.
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JobControl®

Materiaaldatabase

Exporteren van een parameterbestand

In Trotec JobControl vindt u een grote selectie reeds geteste laserparameters. U kunt kiezen uit 52 
verschillende materialen en bespaart uzelf daardoor tijd van het testen van de optimale parameters. 
JobControl® biedt u de mogelijkheid parameterbestanden te ex- en importeren. Dat heeft het voordeel 
dat u bijvoorbeeld reeds geteste parameters in uw database met een muisklik kunt importeren en 
bespaart u niet alleen tijd, maar het voorkomt ook fouten. 

Verder bestaat er ook de mogelijkheid de totale materialendatabase, afzonderlijke materiaalgroepen of 
materialen te exporteren, om deze bijvoorbeeld op een externe schijf op te slaan of op een andere 
werkplek te gebruiken. 

JobControl®-bestanden worden in .xml-opmaak opgeslagen en weer geïmporteerd. Om een bestand te 
exporteren, volgt u de stap-voor-stap handleiding:

Exporteren van de totale materiaaldatabase, een materiaalgroep of een afzonderlijk materiaal
• Open JobControl® X op uw computer 
• Kies “Einstellungen” (Instellingen) 
• “Material Vorlage definieren Strg + M” (Materiaalvoorbeeld definiëren Ctrl + M” 
• De materiaaldatabase wordt geopend 

Kent u onze voorbeelddatabase al met de vele creatieve ideeën en voorbeelden voor het 
werken met laser? Op www.troteclaser.com vindt u voorbeelden en de daarbij behorende 
JobControl®-bestanden om gratis te downloaden. Laat u inspireren en ontdek nog meer 
toepassingen waarmee u uw portfolio kunt uitbreiden. 
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Door te dubbelklikken op het bewerkingsveld opent ook de materiaaldatabase.

• Markeer de materiaalgroep 
• Klik met de linkermuisknop op de pijl van het pictogram “Einstellungen” (Instellingen) 
• Het selectievenster wordt geopend 
• Kies nu of u 
 - de totale materiaaldatabase “Alle exportieren” (Alles exporteren) 
 - de gekozen materiaalgroep wilt exporteren “Gewählte Gruppe exporteren” (Geselecteerde groep 
exporteren) 
• Een dialoogvenster wordt geopend en u kunt de geëxporteerde materiaalgegevens als .xml-bestand 
op het bureaublad of in een gewenste map opslaan 
• Klik op “Save” (Opslaan) 

Tip: Als u meerdere bestanden exporteert, adviseren wij u deze een unieke naam te geven, 
om ze later bij een import gemakkelijker te kunnen identificeren.

JobControl® Einstellungen (Instellingen) → Material 
Vorlage Definieren (Materiaalvoorbeeld definiëren)

Exporteer het gewenste materiaal of direct de totale 
database
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Importeren van het parameterbestand
Het importeren van de parameters is net zo eenvoudig als het exporteren, volg eenvoudig de stappen 
en JobControl® is klaar om te laseren.
• Open JobControl® op uw computer
• Kies “Einstellungen” (Instellingen) 
• “Material Vorlage definieren Strg + M” (Materiaalvoorbeeld definiëren Ctrl + M” 

Door te dubbelklikken op het bewerkingsgebied opent ook de materiaaldatabase.
• De JobControl® X materiaaldatabase wordt geopend 
• Maak een nieuwe materiaalgroep aan door op “Materialgruppe erstellen” (Materiaalgroep aanmaken) 
te klikken en 
  - deze dan in uw map aanmaken (Variant 1) 
  - markeer een reeds bestaande materiaalgroep, waarin u het te importeren bestand wilt opslaan 
(Variant 2) 
• Klik nu met de linkermuisknop op de pijl van het pictogram “Einstellungen” (Instellingen) 
• Het selectievenster wordt geopend 
• Klik op “Von Datei importieren” (Importeren uit bestand) 

JobControl® Einstellungen (JobControl®-instellingen) → Material Vorlage Definieren (Materiaalvoorbeeld definië-
ren)

Importeer nieuwe parameters - bijvoorbeeld uit onze 
voorbeelden, online op www.troteclaser.com



• Kies uw bestand uit en klik op “Open” (Openen) 
• Een tweede dialoogvenster wordt geopend en de materiaalbeschrijving van het te importeren bestand 
wordt weergegeven 
• Nu kunt u kiezen of u 
 a) het gewenste materiaal importeert en bij dezelfde materiaalbeschrijving een kopie moet worden 
gemaakt, of
 b) het gewenste materiaal importeert en bij gelijke materiaalbeschrijving een bestaand bestand moet 
worden vervangen 

• de gewenste materiaalinstellingen worden nu geïm-
porteerd in de materiaaldatabase en weergegeven in 
JobControl® X 
• om de wijzigingen in de materiaaldatabase op te 
slaan, klikt u op “OK” 
• het op het bureaublad geparkeerde .xml-bestand kan 
nu worden verwijderd (gegevens zijn opgeslagen in 
JobControl®) 
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Tip: Kies variant a) om bestaande instellingen niet te verliezen, u kunt te allen tijde de 
materiaaldatabase in JobControl® X handmatig beheren 

Tip: Bij meerdere bestanden uploadt u elk bestand afzonderlijk in de gewenste materiaal-
groep en klikt u pas na beëindiging van het uploaden op OK.

bepaal waar de nieuwe parameters moeten worden opgesla-
gen



marking cutting engraving

Handboek voor graveurs Verdere tips en tricks 36

Materialen met wachtwoordbescherming

JobControl® functies die het laseren nog makkelijker maken

Kent u dat? U hebt per ongeluk de parameters in JobControl® overschreven en weet de oorspronkelijke 
waarden niet meer. Geen probleem: Bescherm als beheerder afzonderlijke materialen of hele groepen 
met een wachtwoord.
•klik met de linkermuisknop op de pijl van het symbool “Einstellungen” (Instellingen) 
•het selectievenster opent, kies nu “Sperren” (Blokkeren) 
•“Hauptpasswort setzen” (Hoofdwachtwoord instellen) 
•met deze functie kunt u als beheerder materiaalgroepen of afzonderlijke materialen blokkeren en/of de 
blokkering ervan opheffen, geblokkeerde gegevens worden met een slot-pictogram aangegeven 
• klik op “OK” om de wijzigingen op te slaan 

Standaard: Het meest gebruikte graveer- en snijproces.

Geoptimaliseerd voor foto: Optimaliseert afbeeldingen met een hoge resolutie tot 
maximale kwaliteit. Hiervoor is geen externe software voor afbeeldingsbewerking 
nodig, omdat de afbeelding automatisch wordt gerasterd.

Materialen of groepen blok-
keren



Stempels: De lay-out wordt automatisch gespiegeld en geïnverteerd, bovendien 
kunnen stempelranden worden geoptimaliseerd. De Brug-functie, waarbij de snijlijn 
automatisch zo wordt onderbroken dat de uitgesneden stempelplaat in het ruwe 
materiaal blijft, maakt de productie bovendien eenvoudiger.

Preegstempel: Wordt gebruikt voor het maken van lasergegraveerde en -gesneden 
zegels. Maakt automatisch positief en negatief passend bij de gekozen papierdikte, 
inclusief snijlijnen en positioneringstekens.
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Hoe vind ik de perfecte laserparameters? 

In het hoofdstuk Materialen vanaf pagina 9 hebben we tips en tricks voor de meest gebruikte materia-
len gebundeld.
Natuurlijk zijn er ook materialen die wij zelf nog niet hebben getest. Daarom adviseren wij het volgende 
schema voor het testen van de geschikte parameters:

Graveren
Om de optimale graveerparameters voor een onbekend materiaal uit te vinden, tekent u in CorelDraw® 
een zwarte rechthoek zonder contouren. De grootte van het veld is afhankelijk van de grootte van het 
werkstuk - als standaardgrootte wordt 50x50 mm aanbevolen. 

Graveervoorbeeld voor het 
testen van parameters
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Stuur het bestand met een laag vermogen (circa 10-20%), maximale snelheid en 500 dpi naar de laser. 
Zodra u dan de taak start, maakt de communicatie tussen de laser en JobControl® het mogelijk om 
tijdens het graveerproces de parameters te wijzigen. Als er met een laag vermogen geen resultaat 
zichtbaar is, kunt u direct in JobControl® het vermogen of de snelheid aanpassen. Wij raden u aan om 
in de eerste stap het vermogen te verdubbelen. Afhankelijk van hoe het resultaat eruit ziet, verdubbelt 
of verlaagt u het vermogen om zo de optimale instellingen te bereiken.

U kunt de parameters “on the fly” veranderen door ze gewoon in de bewerkingsregel in te voeren en op enter te 
drukken

Snijden
Voor het testen van de snijparameters raden wij de volgende afbeelding aan:

De rechthoek met twee verschillende afgeron-
de hoeken biedt het voordeel dat zowel rechte 
snijlijnen, als meer complexe vormen met de 
uitgeteste instellingen mogelijk zijn. 

Voorbeeld voor het testen van snijparameters



Shortcuts – Toetsencombinaties
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Iedereen kent ondertussen Copy en Paste. Op dezelfde manier kunnen ook andere toetsencombinaties 
het dagelijkse werk makkelijker maken en tijd besparen. We hebben een kleine selectie van de belang-
rijkste combinaties voor u verzameld. U vindt deze op de volgende pagina’s.

Toetsencombinatie Beschrijving

F1 Help

Ctrl + - of Ctrl + + Uit- of inzoomen

Ctrl + 0 of Shift + F4 Op blad inzoomen

Alt + 0 of F4 Op taak inzoomen

F8 Marker naar de laser

Ctrl + N Nieuw blad

Ctrl + O Blad openen

Ctrl + S Blad opslaan

Ctrl + P Printen

Ctrl + A Alle taken selecteren

Ctrl + R Geselecteerde taken terugzetten

Ctrl + G of F12 Start

Ctrl + F Pauze

Ctrl + E Stop

Ctrl + D Taak dupliceren (hetzij op het blad of in de wachtrij)

Delete Geselecteerde taak wissen

Ctrl + Delete Geselecteerde marker wissen

Ctrl + M Materiaaldatabase openen

← (terug) Taak terug in de wachtrij

Ctrl + Spatie Taak omkeren

JobControl® 



Toetsencombinatie Beschrijving

C Object(en) gecentreerd verticaal uitlijnen

E Object(en) gecentreerd horizontaal uitlijnen

P Object op het midden van de pagina uitlijnen

L of R Links of rechts uitlijnen

T of B Boven of onder uitlijnen

Shift + A 
of Shift + P Afstanden tussen objecten verticaal of horizontaal verdelen

Toetsencombinatie Beschrijving

Ctrl + B Vet

Ctrl + I Cursief

Ctrl + U Onderstrepen

Ctrl + 4 of Ctrl + 6 Tekstgrootte met één stap groter of kleiner maken

Ctrl + L of Ctrl + R Links of rechts uitlijnen

Ctrl + F12 Spellingscontrole

Toetsencombinatie Beschrijving

F1 Help

F2 Eenmaal naar het zoominstrument springen

F3 Tekening verkleinen

F4 Alle objecten weergeven

F5 Lijnen en krommen tekenen (freehand-modus)

F6 Rechthoek tool

F7 Cirkel-/ellips tool

F8 Tekst tool

F9 Hele pagina weergeven

F10 Knooppunten bewerken (anker)

F11 Kleurverloop

F12 Contour pen

CorelDraw®
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Objecten uitlijnen en rangschikken

Tekst

F-toetsen



Onderhoud
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Schoonmaken van de lenzen
Schone optieken zijn een basisvoorwaarde voor perfecte graveer- en snijresultaten. Bij het graveren 
van bepaalde materialen, zoals bijvoorbeeld hout of stempelrubber ontstaat meer stof dan bij andere 
materialen. Afhankelijk van de gebruikte toepassing moeten de optieken regelmatig worden gereinigd. 
Dit garandeert een lange levensduur van de laser en zorgt voor gelijkblijvende, goede graveerkwaliteit.

Hoe moet het? 
Het is heel eenvoudig om de optieken schoon te houden. Een korte controle van de lens en de spiegel 
op de bewerkingskop moeten bij de dagelijkse laserroutine horen. De spiegels aan de zijkant kunnen 
het beste eenmaal per maand worden gecontroleerd. Afhankelijk van het gebruikte materiaal moeten 
de intervallen onder bestaande omstandigheden worden verkort. Dankzij de door Trotec ontwikkelde 
InPack-TechnologyTM zijn lenzen en spiegels tegen stof beschermd. Dat vermindert de schoonmaak-
werkzaamheden aanzienlijk. 

Stap 1 - Losse deeltjes (stof, pluis) wegblazen. 
Een kleine blaasbalg helpt u bij het verwijderen van stof en pluis. Als alternatief kan natuurlijk ook de 
perslucht van de laser worden gebruikt. Als de optieken nog steeds vuil zijn, ga dan gewoon door naar 
stap 2.

Stap 2 - Schoonmaken met schoonmaakmiddel en -doeken 
Haal de optieken voorzichtig uit het laserapparaat. Spoel de lens af met schoonmaakvloeistof en leg 
hem op een schoonmaakdoek. Maak nu het oppervlak van de lens vochtig met schoonmaakvloeistof 
en laat dit ongeveer een minuut inwerken. Maak vervolgens een doek vochtig en veeg het oppervlak 
van het optische systeem af zonder druk toe te passen. Als de lens of de spiegel dan nog vuil is, 
herhaalt u het proces. Dat was het!

Schoonmaken van de lenzen
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Optieken: Gevoeliger dan glas 
Het is heel belangrijk de optieken voorzichtig te behandelen. Gebruik geen werktuigen waarmee u het 
oppervlak kunt bekrassen.
Wij adviseren de in de accessoiredoos meegeleverde schoonmaakvloeistof en -doeken te gebruiken. 
Als alternatief kunt u ook wattenstaafjes van katoen gebruiken.

A Stofvrij
Werkt u met rubber of andere materialen die veel stof veroorzaken? Een stofzuiger helpt u vuil en 
stofdeeltjes uit de machine te verwijderen en bespaart veel tijd!

Schoonmaken
U moet minimaal eenmaal per dag controleren of zich stof heeft opgehoopt in het graveersysteem. Bij 
vervuiling moet de machine uiteraard worden gereinigd. Hoe vaak de machine moet worden gereinigd 
is afhankelijk van de materialen die worden bewerkt.

LET OP: Door gebrekkige reiniging kunnen ontvlambare deeltjes in het binnenste en in het afzuigge-
bied het brandgevaar aanzienlijk verhogen.

• Breng de graveertafel in een positie waarin u het oppervlak met glasreiniger en papieren handdoeken 
het gemakkelijkst kunt schoonmaken.
• Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en of de stekker wel uit het contact is gehaald. Open het 
deksel.
• Verwijder alle losse vuildeeltjes en aanslag grondig uit het binnenste van de machine.
• Reinig de afdekking van de laserbuis.
• U kunt het kijkvenster schoonmaken met een katoenen doek. Gebruik hiervoor geen papieren hand-
doeken, omdat deze krassen kunnen maken op het acryl.


