De toekomst
van industriële
reiniging

Laser cleaning
reinigt sneller
en dieper

Wat is Laser Cleaning?

Onze activiteiten:

Hoe werkt het?

Verhuur

Bij lasercleaning gaan we een laserstraal laten pulsen in plaats
van een continue straal te gebruiken zoals bij lasercutting.
Dankzij deze pulsen wordt de energie van de laserstraal sterkt
geconcentreerd. Dit leidt tot het loskomen en/of verdampen
van de vervuiling.

Wil je liever zelf het reinigingswerk doen of heb je een team van
onderhoudstechniekers die goed met een machine overweg
kunnen? Dan kan je bij ons ook gewoon een toestel huren.

Het leuke aan deze manier van reinigen is dat we echt tot op
moleculair niveau het verschil kunnen maken tussen vervuiling
en de onderliggende laag. Je krijgt dus een bijna perfecte
reiniging zonder dat de hele omgeving moet afgeschermd
worden tegen rondvliegend vuil.

Welke soorten verontreiniging zijn geschikt om
verwijderd te worden met laser cleaning?

5belangrijkste
voordelen

Geen rondvliegend vuil
= geen afscherming

Geen slijtage aan
werkstukken

Ecologisch:
geen verbruiksmiddelen
en geen afval
Onderhoudsvrije
machine

Diepe reiniging:
tot op moleculair
niveau proper

>R
 oest en andere
oxidatielagen
>V
 erf en coatings
(PVD, epoxy, …)
>T
 eflon en andere
antikleefcoatings
> Vernis
> Lijm

> V
 et en olie
> Kunststofresten zoals PE,
rubber, PVC, …
> Voedingsresten
> Mold release agent
> Rubber
> Inkt
> Lasslak

Door te spelen met het vermogen, maar ook met de lengte van
de pulsen, het pad van de straal en nog enkele andere parameters,
kunnen we een optimale instelling vinden voor het reinigen van
heel wat materialen zoals:
>
>
>
>
>
>

Houtsoorten
Kunststoffen
Composieten
Steen (niet poreus)
Sommige glassoorten
…

Toepassingen?
Lasercleaning wordt onder andere gebruikt voor het reinigen van:
> Extrusiemallen
> Spuitgietmatrijzen
> Bakplaten en industriële
ovens
> Ontroesten van buizen en
constructie elementen
> Voorbereiden voor lassen
en schilderen

Dagprijs

Weekprijs

Maandprijs

500 W

€ 750

€ 2.750

€ 7.900

1.000 W

€ 990

€ 3.450

€ 9.900

2.000 W

€ 1.959

€ 6.650

€ 19.900

Inbegrepen:
> korte opleiding
> persoonlijke beschermingsmiddelen

Service (reiniging door ons op regie)
Heb je geen constante behoefte aan een laser cleaning machine,
of wil je eerst eens kijken of laser cleaning wel de juiste oplossing is
voor jou? Dan is onze reinigingsdienst perfect voor jou. Wij komen
naar jou en doen de reiniging ter plaatse aan een vast uurtarief.
Of heb je graag dat we de stukken ophalen en bij ons reinigen?
Geen probleem! De stukken worden door ons opgehaald en in ons
werkhuis gereinigd. Binnen enkele dagen of zelfs binnen 24 uur zijn
de stukken terug bij jou.

Verkoop van manuele en automatische
lasercleaning machines

Welke ondergrond?

> Staal (ook met chroom
coating)
> Inox
> Gietijzer
> Aluminium

Vermogen

> Restauratie van monumenten, standbeelden en
gebouwen
> Reinigen van opslagtanks
> Reinigen van reactorvaten
> Strippen van oldtimers
> …

Laserflux heeft een gamma van laser cleaning machines in
verschillende vermogens, golflengtes en pulsenergie-niveaus.
Onze compacte machines zijn zeer geschikt voor werken in kleine
ruimtes, snelle reinigingen bij klanten of voor het reinigen van
kleinere oppervlakken. Onze grotere machines (500W en 1000W)
zijn geschikt voor het reinigen van grote oppervlakken in een
industriële context. Al onze machines kunnen ook ingebouwd
worden in een productielijn voor een volautomatische reiniging.
Aan u de keuze!

Veiligheid
Lasercleaning is een zeer veilige
reinigingsmethode. De operator van het
laser cleaning toestel dient een laserbril te dragen,
net als eventuele toeschouwers. De omgeving
dient op zo’n manier georganiseerd te worden dat
voorbijgangers niet kunnen inkijken in het laserlicht.
Verder worden brandvertragende kledij en handschoenen aangeraden.

Mobiele manuele
laser cleaning machine

Mobiele manuele
laser cleaning machine

LMX100/200/300

LMX500/1000/200

De LMX 100/200/300 is een compacte en zeer mobiele laser
cleaning machine. Met een gewicht van 25kg (afhankelijk van het
gekozen vermogen) laat deze machine zich makkelijk
verplaatsen of op een stelling tillen. Deze compacte machine
haalt reinigingssnelheden tot 5m² per uur, wat voor heel wat toepassingen meer dan voldoende is. Het extra kleine laserpistool is
zeer wendbaar en laat toe om in de kleinste hoekjes te geraken
zonder vermoeid te geraken. We hebben deze machine met een
100W, 200W of 300W laservermogen.

Dit is het zware geschut van Laserflux. Onze mobiele
machines met een laservermogen van 500W, 1000W
of 2000W zijn de krachtigste mobiele laser cleaning
machines ter wereld.

ONDERHOUD
Zelfs dit werkpaard is zeer onderhoudsvriendelijk! Net zoals bij de kleinere machine dient
het beschermglaasje vervangen te worden als
het te vuil wordt. Daarnaast dient het koelwater
om de 1000 werkuren vervangen te worden.
Het onderhoud van de laserbron is bij normaal
gebruik na 100.000 werkuren of minimaal elke
zeven (7) jaar, welke waarde eerst komt.

Speciaal ontworpen voor grotere oppervlakken of dikke
lagen verontreiniging, heeft de LMX500/1000/2000 toch
de nodige wendbaarheid om van werf naar werf of van
oven naar oven te gaan. Met een slanglengte tot 50 meter
moet de machine vaak zelfs niet verplaatst worden.

PRAKTISCH
> Zeer wendbare en stabiele machine met handige
handvaten rondom de machine
> Slanglengte tot 20 m geïntegreerd in de
behuizing vd machine
> Draadloos touchpanel met fysieke knoppen voor
bediening met handschoenen
> Elektrisch bekrachtigde wielen
> Geïntegreerde afzuiging in het pistool

ROBUUST
> Afgeveerde wielen om schokken op te vangen
> Stootranden rondom de machine
> Hijsogen en bevestigingspunten voor
bevestiging tijdens transport
> Behuizing in plaatstaal

KRACHTIG
> Tot 500 - 2.000 W laser power
> Geïntegreerde waterkoeling
> Pulsvermogen tot 10 MW
> Regelbare pulslengtes tot 10 ns
> Tientallen voorgeprogrammeerde
laserpatronen

ONDERHOUD

VEILIG

Deze machine is zeer onderhoudsvriendelijk.
De LMX100/200/300 is luchtgekoeld en heeft nauwelijks
bewegende onderdelen. Enkel de beschermingsglaasjes
dienen sporadisch vervangen te worden. Het onderhoud van de laserbron is bij normaal gebruik na 100.000
werkuren of minimaal elke zeven (7) jaar, welke waarde
eerst komt.

> Waarschuwingsleds rondom de hele
machine
> Noodknoppen en dodemansknoppen
zowel op pistool als op machine
> PBM’s geïntegreerd in de machine
> Opbergruimtes in de machine voor
slangen, verlengkabels en gereedschap
> Automatisch remsysteem

LASERPISTOOL
Het laserpistool van de
LMX100/200/300 is
extra compact ontworpen dankzij de
multidimensionele
spiegeltechnologie.
Met een gewicht van
2 kg is het pistool
makkelijk hanteerbaar
om in de kleinste hoekjes van een matrijs of een
machinekamer te geraken. De brandpuntafstand is
makkelijk aanpasbaar om ook op korte afstand van het
werkstuk te kunnen reinigen.

LASERPISTOOL
Het laserpistool van Laserflux is een staaltje van top-engineering. Het pistool weegt slechts enkele kilogram is daarmee het lichtste op de markt. Bovenaan zit een zwenkbaar handvat dat u zelfs in de moeilijkst bereikbare plekken
een goede ergonomie geeft. Zoals wettelijk voorgeschreven bevat het pistool een dodemansknop en de nodige
waarschuwingsindicatoren. Een verlichting zit ook mee geïntegreerd in het handvat. Zowel de lenzen als de glazen
afdekplaatjes zijn heel makkelijk vervangbaar door een eigen ontworpen cassettesysteem. Typisch zorgt het pistool
voor een focusdiepte van een 10 cm, wat betekent dat u binnen een gebied van tien centimeter in focus bent en kan
reinigen. Meestal ligt dit gebied op een twintig centimeter van het pistool, maar dit is aanpasbaar met andere lenzen.

OPTIES

LMX200

LMX300

900 x 400 x 500 mm
100 mm
30 kg
White / SS
Stainless Steel
1,5 mm
100 W
0,3 MW
Not applicable
Unlimited
Not applicable
8″ touch panel
5m
8m
25 m
1 x 230 V
Standard socket
Not applicable

900 x 400 x 500 mm
100 mm
40 kg
White / SS
Stainless Steel
1,5 mm
200 W
0,5 MW
Not applicable
Unlimited
Not applicable
8″ touch panel
5m
8m
25 m
1 x 230 V
Standard socket
Not applicable

900 x 400 x 500 mm
100 mm
40 kg
White / SS
Stainless Steel
1,5 mm
300 W
0,5 MW
Not applicable
Unlimited
Not applicable
8″ touch panel
5m
8m
25 m
1 x 230 V
Standard socket
Not applicable

Dimensions (W x L x H)

120 x 480 x 120 mm

120 x 480 x 120 mm

120 x 480 x 120 mm

misschien moet u binnen een fabriek wel grote afstanden afleggen? Dan is de elektrische aandrijving van de mobiele unit
geen overbodige luxe. De motor en de batterijen zijn onderaan
de machine ingewerkt dus u verliest geen opslagruimte aan
de binnenkant. Een aanrader.

Weight

2 kg

2 kg

2 kg

Voltage

24 V

24 V

24 V

Material

HST Composite

HST Composite

HST Composite

Colour

White / Black

White / Black

White / Black

Handle rotation

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Focus distance

150-250-300-360

150-250-300-360

150-250-300-360

Extra verlichting

Integrated leds

Yes

Yes

Yes

Average power

100 W

200 W

300 W

Puls duration

1-100 nS

20-500 nS

20-500 nS

Puls frequency min

2 kHz

2 kHz

2 kHz

Puls frequency max

500 kHz

4000 kHz

4000 kHz

Peak power

0,3 MW

0,5 MW

0,5 MW

LMX500

LMX1000

LMX2000

Dimensions (W x L x H)

162 x 590 x 270 mm

162 x 590 x 270 mm

162 x 590 x 270 mm

Weight

4,2 kg

4,2 kg

4,2 kg

Voltage

24 V

24 V

24 V

Material

HST Composite

HST Composite

HST Composite

Colour

White / Black

White / Black

White / Black

Handle rotation

360

360

360

Focus distance

150 – 250 mm

150 – 250 mm

150 – 250 mm

Integrated leds

Yes

Yes

Yes

Average power

500 W

1000 W

2000 W

Puls duration

25-100 nS

25-101 nS

25-102 nS

Puls frequency min

5 kHz

5 kHz

5 kHz

Puls frequency max

50 kHz

50 kHz

100 kHz

Peak power

1 MW

1 MW

1 MW

Bij het begin van een reiniging is het soms even zoeken naar
de optimale instellingen voor een efficiënte reiniging. Dan kan
het handig zijn dat u die instellingen direct bij uw werkstuk
kan aanpassen.

Extra koeling
Indien u continu aan één stuk wilt werken bestaat er ook de
mogelijkheid om een extra koeling te nemen, die volledig in
de machine geïntegreerd zit.

Hijspakket
Of soms wilt u ook de optie hebben om de machine met een
heftruck op te tillen op een veilige manier. Daarvoor hebben
wij de mogelijkheid om afschroefbare hijsogen en heftruckbeugels te voorzien. Tevens kunnen wij ook nog extra beugels
voorzien aan de zijkanten om de machine vast te maken
tijdens transport.

Elektrische aandrijving

Onze laser cleaning technologie is zo ontwikkeld
dat we deze makkelijk kunnen inbouwen in een
bestaande productielijn. Een automatische
in-line laser cleaning installatie zoals deze levert
een mooie kostenbesparing op door de onderhoudsvrije en snelle reiniging in vergelijking met
de alternatieve industriële reinigingstechnieken.
De benodigde ruimte voor de reiniging is zeer
klein en qua veiligheidsafscherming moet er
enkel gezorgd worden dat voorbijgangers niet
rechtstreeks in het laserpistool kunnen kijken.
De afzuiging van de verdampte laag en eventuele stofdeeltjes wordt mee geïntegreerd in de
laserkop en filtert de luchtstroom ook terug tot
op het niveau dat u in uw fabriekshal kunt
inblazen.

Laserflux biedt de optie van een superheldere (600 Lumen)
en draadloze LED looplamp met magnetische bevestiging
waarmee u in perfect verlichte omstandigheden kan reinigen.
Het oplaadstation zit mee geïntegreerd in het opslagruimte in
de mobiele laser cleaning unit en zorgt voor een autonomie
van 8u.

Extra slang
Standaard bieden we tien of twintig meter slang aan, die mooi
kan worden opgeborgen in de mobiele unit. Maar soms is dit
niet genoeg. Misschien werkt u op grote hoogte, of werkt u in
een schip waarbij de unit op het dek moet blijven staan?
Dan kunnen we slanglengtes tot honderd meter voorzien.

Afscherming
U werkt met laserapparatuur dus er moet steeds de nodige
afscherming voorzien worden zodat toevallige passanten
niet per ongeluk in het laserpistool kunnen kijken. Daarvoor
hebben wij een aparte set van vier laser gecertificeerde
beschermingspanelen die heel makkelijk opzetbaar zijn, maar
ook zeer compact opplooien. Deze komen in een handige box
op wielen, waarin ook nog twee extra laserbrillen zitten die u
eventueel aan klant kan geven die wilt meekijken. Daarnaast
zitten er ook nog twee waarschuwingsborden die u naast
de werken kan zetten. Tenslotte vindt u ook nog het nodige
afspanlint in deze set.

Mobiele afzuiging
Indien u in een omgeving werkt waar geen stof mag gemaakt
worden of waar geen dampen of geurhinder zijn toegestaan
kunt u opteren voor een mobiele afzuiging. Deze installatie
staat op wielen en bevat een HEPA filter voor het verwijderen
van de kleinste stofdeeltjes. De afzuigmond klikt vast op
het laserpistool zonder het zicht weg te nemen. Elektrische
aansluiting kan op de mobiele unit zelf. Deze optie wordt vaak
gebruikt in de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie
en voor reinigingen binnen afgesloten ruimtes waar de damp
niet weg kan zoals scheepsruimen.

Dimensions (L x W x H)
Free height bottom
Weight
Colour
Cover material
Cover thickness
Laser power
Laser peakpower
Integrated cooling type
Cooling autonomy (standard cooling)
Cooling autonomy (extra cooling)
Screen
Standard pistol cable length
Maximum pistol cable length
Electrical cables length
Power supply
Power connector
Central braking system

Laser Pistol

Dimensions (L x W x H)
Free height bottom
Weight
Colour
Cover material
Cover thickness
Laser power
Laser peakpower
Integrated cooling type
Cooling autonomy (standard cooling)
Cooling autonomy (extra cooling)
Screen
Standard pistol cable length
Maximum pistol cable length
Electrical cables length
Power supply
Power connector
Central braking system

1700 x 803 x 1350 mm
150 mm
300 kg
White / SS
Stainless Steel
2 mm
500 W
1 MW
Liquid cooled
Unlimited
Not applicable
10” touch panel inch
20 m
100 m
25 m
3 x 230 V
16 A
Yes

1700 x 803 x 1350 mm
150 mm
370 kg
White / SS
Stainless Steel
2 mm
1000 W
1 MW
Liquid cooled
8h
Unlimited
10” touch panel inch
20 m
100 m
25 m
3 x 400 V
16 / 32 A
Yes

1700 x 803 x 1350 mm
150 mm
450 kg
White / SS
Stainless Steel
2 mm
2000 W
1 MW
Liquid cooled
8h
Unlimited
10” touch panel inch
10 / 20 m
100 m
25 m
3 x 400 V
16 / 32 A
Yes

Laser Pistol

SPECS

In-linelaser
cleaning machine

LMX100

Draadloos touch panel

Interesse?
Meer informatie?
Een demonstratie?
Een offerte?
Vragen?
Neem contact met ons op.

Benedestraat 175
1851 Humbeek
+32 2 897 7489
contact@laserflux.com

