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Aanleverspecificaties voor het lasersnijden van plaatmateriaal: 
 
Indien uw product buiten de onderstaande specificaties vallen is het 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. 
 
Plaatdikte: 
Staal   1 t/m 20 mm 
RVS   1 t/m 8 mm 
Aluminium  1 t/m 6 mm 
 
Minimale productafmetingen: 
Plaatdikte 1 t/m 5 mm 8 x 8 mm  
Plaatdikte vanaf 6 t/m 8 mm 12 x 12 mm  
Plaatdikte 10 mm 15 x 15 mm  
Plaatdikte 12 mm  18 x 18 mm  
Plaatdikte 15 mm 20 x 20 mm  
Plaatdikte 20 mm 25 x 25 mm  

Maximale productafmetingen: 
Plaatdikte 1 t/m 10 mm 2.980 x 1.480 mm 
Plaatdikte 12 t/m 20 mm 2.960 x 1.460 mm 
 
Minimale afmetingen smalle strip: 
Lengte 100 t/m 750 mm 15 mm 
Lengte 750 t/m 1.500 mm 40 mm 
Lengte vanaf 1.500 mm 60 mm 
 
Minimale sleuf** / gat*** maat : 
Plaatdikte 1 t/m 2 mm 1,5 mm 
Plaatdikte 2,5 t/m 8 mm 0,7 x plaatdikte 
Plaatdikte 10 t/m 20 mm Minimaal de plaatdikte 

** Sleuven waarvan de smalste maat kleiner is dan de bovenstaande specificaties zullen niet herkend worden  
 en de machine zal ze snijden, met het risico dat het misvormde sleuven worden. 
***  Bij gaten die kleiner zijn dan bovenstaande specificaties wordt er automatisch een centerpoint gegraveerd. 
 
Gaten op hoeken: 
Plaatdikte 1 t/m 3 mm minimale gat diameter 1 mm 
Plaatdikte 4 t/m 6 mm minimale gat diameter 1,5 mm 
Plaatdikte 8 t/m 12 mm minimale gat diameter 2 mm 
Plaatdikte 15 t/m 20 mm minimale gat diameter 4 mm 
 
Afronding rechte hoeken – dit wordt standaard op alle producten gedaan: 
Plaatdikte < 3 mm 0,3 mm 
Plaatdikte > 3 mm 0,1 x plaatdikte 
 
Algemeen: 

- Verzinkgaten niet in de aangeleverde tekening tekenen. Gelieve doormiddel van een losse PDF aangeven 
welke gaten verzonken moeten worden. 

- Leadin, microjoint bepaling kan van te voren bepaald worden. Indien dit gewenst is gelieve doormiddel van 
een losse PDF aangeven waar de leadin moet beginnen. 

  


