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Aanleverspecificaties voor het lasersnijden van kokers en buizen: 
 
Indien uw product buiten de bovenstaande specificaties vallen is het vaak nog steeds mogelijk om uw werk door ons 
te laten produceren. Stuur uw product naar info@wm-techniek.nl met daarin de afwijkende maten en wij zullen zo 
snel als mogelijk contact met u opnemen. 
 
Maximale maatvoering: 
Standaard max. lengte uit 1 stuk 5800 mm 
Max. lengte uit 1 stuk in overleg 6200 mm 
Buisprofielen  20 t/m 230 mm 
Kokerprofielen  20 t/m 160 mm 
Wanddiktes: 

- Staal  1 t/m 12 mm 
- RVS  1 t/m 6 mm 
- Aluminium  1 t/m 4 mm 

Gewicht per meter 31,7 KG 
 
Tekening voorwaarden: 
Buitenradius van kokers: 
RVS en staal 2x de wanddikte 
Aluminium 0,6 mm radius 
 
U-vormige producten: 
U-profielen / schaaldelen worden door ons programma helaas niet herkend en dienen als volgt getekend te worden; 

- In de tekening moet een volledige omtrek van de koker of buis getekend worden 
- Deze moet met kleine verbindingen aan de omtrek verbonden zijn 

 
2,5D lasersnijden: 
Onze machine snijdt 2,5D. Dit houdt in dat het snijvlak haaks op het materiaal staat. Onze software zet  
3D snijvlakken om naar 2,5D snijvlakken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een product anders gesneden wordt 
dan u heeft getekend. Houdt rekening met het onderstaande: 

- Gaten in ronde buizen worden standaard haaks gesneden en zijn niet geschikt voor tappen. De machine 
snijdt de maat op de binnenwand waardoor het gat op de buitenkant groter uitvalt dan getekend.  
Indien u de getekende maat op de buitenwand wilt hebben geef dit ons aan bij uw aanvraag. 

- Bij lasersnijden in verstek ontstaat een groef aan de buitenzijde, deze wordt vaak opgevuld tijdens het 
lassen 

- Bewerkingen die dicht op de wand zitten dienen minimaal 0,1mm van de wand afgetekend te worden 
 
Overige: 

- Houdt rekening met het tekenen van bijv. gaten op hoeken, dit gaat vaak ten kosten van de snijkwaliteit en 
nauwkeurigheid. 

 
Gaten/sleuven*: 
Minimale grootte 0,7 x wanddikte 

* Gaten/sleuven in ronde buizen worden standaard haaks gesneden, deze zijn niet geschikt voor het tappen van 
draad. 
 
Algemeen: 
Spat aan de binnenzijde van de buis/koker: 

- Hoe groter de inwendige diameter, des te kleiner de gevoeligheid voor hechting van spat 
- Hoe groter de wanddikte, des te groter de hoeveelheid spat 
- Hoe gladder/vetter de buis, des te kleiner de gevoeligheid voor hechting van spat 


