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V LASCAM systems se specializujeme na dodávky průmyslových lasero-
vých a kamerových systémů od předních světových výrobců, komplexní 
integraci a jemné ladění laserové technologie. LASCAM se také zamě-
řuje na osvětu v oblasti laserových technologií a na vzdělávání svých 
klientů. 

LASCAM systems zaujímá stabilní pozici na českém a slovenském trhu.  
Naše aktivity však zasahují i do dalších států střední a východní Evropy,  
jako jsou Polsko, Maďarsko, Srbsko a další. Některé technologie, napří-
klad laserové čištění, nabízíme i v globálním měřítku.

Vizí LASCAM systems je být vnímaný jako přední dodavatel průmyslo-
vých laserových technologií, který je ceněn za odbornost zaměstnan-
ců, spolehlivost dodávané technologie a upřímný vztah se zákazníky  
a partnery.

O společnosti



Výhody  
LASCAM  
systems

Produktové 
portfolio
LASCAM 
systems

Naše trhy

7+ let zkušeností  

v laserových aplikacích  

a procesech

2 plně vybavené  

robotické aplikační  

laboratoře pro  

výzkum a vývoj

Vývojové projekty  

ve spolupráci  

s univerzitami  

a veřejnými institucemi

Člen spolků sdružujících 

odborníky a účastník 

odborných konferencí

Jemné ladění  

a optimalizace  

laserových procesů

Kompletní nabídka služeb   

(konzultace, doručení, 

integrace, nastavení, 

záruka, servis)

Sestavení  

Studie Proveditelnosti  

a Business Case

Sestavení vzorků  

a testů přímo na dílech 

od zákazníka

Letecký průmysl

Automobilový průmysl

Baterie a akumulátory

Elektronika

Plastikářský průmysl

Potravinářský průmysl

Vědecký sektor

3D tisk kovů

Medicínský průmysl

Polovodičový průmysl

Solární průmysl

V LASCAM systems máme zkušenosti se specifickými 
potřebami klientů z různých odvětví průmyslu a dokážeme 

pro ně vytvořit správné řešení.   

 Jednoúčelové stroje

 Robotické buňky

Řezací lasery

 Systémy pro laserové čištění

 Mikroobráběcí systémy

 3D tisk kovů / Prototyping

 Gravírovací / Značící lasery

 Průmyslové kamery / Optická analýza

Laserové periferie a komponenty

Rychlý lokální servis  

se schopností vyřešit 80% 

případů přímo na místě



• Bez poškození – laserový proces pracuje zcela

   bezkontaktně a s velmi malým opotřebením

   procesních součástí

• Vysoká přesnost až ± 0,05 mm – umožněna 

   díky technologii laserového navádění

• Kontrolovatelnost v každém momentu – 

   uživatelem definovaný vstup energie pomáhá

   minimalizovat nadbytečné tepelné ovlivnění

• Ekonomika provozu – minimální provozní

   náklady díky krátké době zpracování 

   a optimalizování procesů

• Stroj na míru  – laserové zařízení 

   optimalizované v souladu s vašimi specifickými

   výrobními procesy

• Automotive – výroba a opracování lisovaných

  dílů, svařování nosných konstrukcí

• Jobshop – nízko-objemová výroba, nástrojářství,

   vysoko-specifická zakázková produkce, 

   prototypová výroba 

• Opracování plastů – interiérové a exteriérové

   plasty, dělení vtokových soustav, definované

   vyřezávání do hotových výrobků, svařování 

   plastů, dělení extrudovaných materiálů 

• Aerospace – svařování, vrtání a řezání 

   leteckých materiálů s vysokou přesností,

   opravy poškozených kusů

• Kovové materiály – černá ocel, konstrukční ocel, 

   nerez, hliník, měď, mosaz, titan, inconel, slitiny

• Nekovové materiály – plasty, papír, kartony,

   jedlé etikety, dřevo, dřevotříska, papírové

   filtry, „preglejka“ sendwičové materiál

Robotické buňkyJednoúčelové stroje

Unifikované a vysoce sofistikované buňky pro řezání, svařování, čištění 
a perforaci celé řady kovových i nekovových materiálů. Systémy využí-
vají nákladově efektivní a vysoce produktivní laserové zdroje s pečlivě 
odladěnou procesní optikou pro docílení maximální kvality finálního 
opracování.

Hlavními výhodami procesu jsou bezkontaktnost a možnost nastavení 
přesně definované vstupní energie (výkonu), což pomáhá chránit ob-
robek a zabraňuje jeho poškození nebo opotřebení. Vyspělá laserová 
technologie také chrání materiál před přehřátím a deformací, a díky 
menší zmetkovitosti tak minimalizuje pracovní čas a šetří výrobní ná-
klady. 

Vysoce specializované laserové stroje na míru, které vyvíjí tým odbor-
níků společnosti LASCAM. Jednoúčelové buňky slouží pro řezání, sva-
řování, značení, čištění řady kovových i nekovových materiálů a další 
aplikace. Ve spolupráci s předními odborníky z automatizace jsou sys-
témy odladěné k dokonalému chodu a maximální produktivitě. Systé-
my využívají nákladově efektivní a vysoce sofistikované laserové zdroje 
s pečlivě odladěnou procesní optikou pro maximální kvalitu finálního 
opracování.

Hlavními výhodami procesu jsou bezkontaktnost a plná kontrolovatel-
nost z hlediska parametrizace všech vstupů. Vyspělá laserová technolo-
gie také chrání materiál před přehřátím a deformací, a díky menší zmet-
kovitosti tak minimalizuje pracovní čas a šetří výrobní náklady.

Hlavní výhodyHlavní výhody

Oblasti využití a aplikaceOblasti využití a aplikace

Materiály

Materiály

• Bez poškození – laserový proces pracuje zcela  

   bezkontaktně a s velmi malým opotřebením  

   procesních součástí

• Vysoká přesnost až ± 0,1 mm – umožněna 

   díky technologii laserového navádění

• Kontrolovatelnost v každém momentu – 

   uživatelem definovaný vstup energie pomáhá

   minimalizovat nadbytečné tepelné ovlivnění

• Ekonomika provozu – minimální provozní 

   náklady díky krátké době zpracování

   a optimalizování procesů

• 3D robotická buňka na mír –  laserové zařízení  

   optimalizované v souladu s vašimi specifickými   

   výrobními procesy   

• Automotive – prostorové opracování lisovaných 

   dílů, multiosé svařování nosných konstrukcí 

   opracování lisovaných dílů, svařování nosných 

   konstrukcí, 3D laserové aplikace 

• Jobshop – nízko-objemová výroba, nástrojářství,

   vysoko-specifická zakázková produkce, 

   prototypová výroba 

• Opracování plastů – interiérové a exteriérové

   plasty, dělení vtokových soustav, definované 

   vyřezávání do hotových výrobků, svařování 

   plastů, dělení extrudovaných materiálů 

• Aerospace – svařování, vrtání a řezání 

   leteckých materiálů s vysokou přesností, 

   opravy poškozených kusů

• Kovové materiály – černá ocel, konstrukční ocel, 

   nerez, hliník, měď, mosaz, titan, inconel, slitiny 

• Nekovové materiály – plasty, papír, kartony,  

   jedlé etikety, dřevo, dřevotříska, papírové filtry,  

  „preglejka“ sendwičové materiály
Gravírování 
a značení

Laserové 
řezání

Laserové 
čištění

Laserové 
navařování

Laserové  
mikroobrábění

Laserové 
svařování

3D tisk kovů

Laserové 
vrtání

Optická 
analýza

Laserové 
kalení



Laserové čištění je přelomovou technologií z hlediska úspor nákladů na  
provozní energie a spotřební materiály s  ověřenou stabilitou. Lasero-
vé systémy představují vysoce efektivní, ekonomickou a ekologickou 
alternativu k dostupným konvenčním technologiím. Nevyžadují žádná 
abraziva ani chemikálie, které by bylo nutné skladovat a ekologicky lik-
vidovat, jsou šetrné k životnímu prostředí, a jedná se o zařízení s velkým 
servisním intervalem, která lze jednoduše a okamžitě používat nebo in-
tegrovat do výrobní linky. 

U počáteční, vyšší investice do laserového systému pro čištění může 
společnost počítat s  rychlou návratností. Například při porovnání ná-
kladů technologií „suchý led“ vs. „laser“, dochází při použití laseru ke 
snížení provozních nákladů o 84 % oproti suchému ledu a k návratnosti 
investice ve dvousměnném provozu přibližně za rok. Ceny zařízení pro 
laserové čištění se pohybují v rozmezí 60 000–340 000 Euro v závislosti 
na dané aplikaci a výši automatizace.

Oblasti využití a aplikace

Hlavní výhody

• Čištění plastikářských a gumárenských forem 

• Selektivní odstranění korozních vrstev jako  

   příprava pro svařování

• Odstraňování oxidů vzniklých z procesů 

   v elektroprůmyslu

• Čistění olejových nánosů v potravinářském 

   průmyslu

• Odstraňování napařených vrstev po procesu 

   pokovení a lakování

• Příprava povrchu pro povrchovou úpravu

• Odmaštění kovů před vytvářením spojů, 

   pájení nebo svařování

• Konečná úprava svárů – odstranění zbarvení

• Strukturování a modifikace kovového povrchu

• Odstranění organických nečistot z plastů 

   a kompozitních součástí jako příprava 

   pro natírání a spojování

• Efektivita a šetrnost k životnímu prostředí – 

   technologie získala několik významných 

   environmentálních ocenění

• Bezkontaktnost a šetrnost k čištěnému materiálu 

• Levná technologie s rychlou návratností  – 

  je několikrát prokázané, že technologie se zaplatí

  za rok na provozních nákladech spojených    

  s čistěním 

• Přelomová technologie – čistí dokonale na jeden

   přechod povrchy, které byly doteď čištěny 

   v několika dlouhých cyklech

• Unikátnost – možnost selektivního čistění 

   a variability výkonů 

• Stabilita – vysoce kvalitní německé průmyslové 

   provedení zabezpečuje dlouhou životnost 

   a spolehlivost

Dodáváme stroje od společnosti HK Laser & Systems, předního svě-
tového výrobce prémiových strojů pro laserové řezání. Společnost HK 
Laser & Systems je na trhu již 30 let a díky vlastnímu R&D přichází s ino-
vativními high-end produkty.

Centrála společnosti se nachází v  Jižní Koreji, ale disponuje také glo-
bální sítí zastoupení, včetně USA nebo Německa. Společnost již získala 
několik certifikací v  oblasti laserových technologií a ocenění pro své 
produkty, včetně Red Dot Design Award, Good Design Award a iF Pro-
duct Design Award. 

HK Laser & Systems vyrábí ultralehké a velmi přesné laserové řezací 
stroje. Společnost nabízí také celkové řešení pro zpracování plecho-
vých dílů, jako je ohýbání, svařování, odjehlování nebo automatizace 
nakládání.

Řezací lasery
Systémy pro  

laserové čištění



3D tisk kovů / 
Prototyping

Laserové mikroobrábění je velmi sofistikovaným a dynamickým od-
větvím průmyslu. Mikroobráběcí zařízení nacházejí uplatnění hlavně  
v medicíně, ve výrobě specializovaných nástrojů a šperků, opracová-
ní komponent do elektroprůmyslu nebo skla. Optimalizované mikro-
obráběcí pracovní stanice využívají nanosekundové, pikosekundové  
a femtosekundové laserové zdroje, a v kombinaci s pokročilým řízením 
paprsku dosahují přesnosti v jednotkách mikrometrů.

Díky spojení dvou laboratoří mají naši inženýři hluboké znalosti mikro-
obráběcích procesů. Odborné testování výrobních procesů s ohledem 
na proveditelnost a ladění technologie dávají našim systémům unikátní 
postavení na trhu. Hlavní know-how spočívá v hluboké znalosti různých 
procesů jako je ablace, vrtání, řezání, rytí nebo značení uvnitř objemu.

LASCAM systems nabízí prototypovou zakázkovou činnost pro 3D tisk 
kovů i plastů. Spolupracujeme při tom s německým technologickým 
leaderem s  více než 20-letou zkušeností v  oblasti aditivního designu  
a výroby (Additive Design and Manufacturing, ADM). 

Dodáváme také vysoce kvalitní kovové prášky od anglického experta 
na výrobu kovových prášků pro aditivní výrobu (Additive Manufacturing, 
AM), který jako globální společnost dodává tyto prášky již po deset let 
do celého světa. Kovové prášky vybíráme podle požadavků na použití, 
pevnost, chemické složení a také podle zvolené technologie 3D tisku 
kovů. Nejčastěji se používají například slitiny titanu, hliníku, korozi-
vzdorné, nástrojové oceli, CoCr, Inconel, drahé kovy, atd.

Mikroobráběcí 
systémy

• Redukce nákladů na nástroje a zařízení –  
   součásti mohou být vyrobeny přímo bez 
   použití dalších speciálních nástrojů
• Ekologicky šetrný proces – dochází 
   k celkovému snížení nároků na množství 
   materiálu
• Rychlejší výroba – 3D tiskem kovů lze 
   dosáhnout vyšší efektivity využití času
• Nové konstrukční možnosti – výroba 
   vysoce komplexních geometrických tvarů
• Vysoká pevnost a kvalita tištěné součásti

• SIC

• Křemík

• Safír

• Diamant

• Karbid wolframu

• Biologické materiály

• Biodegradabilní polymery

• Sklo

• Většina kovů

• Feroelektrické keramiky, atd. 

Oblasti využití a aplikaceOblasti využití a aplikace

Hlavní výhody

Materiály

• Automotive – prototypová výroba se 

   v současnosti rozšiřuje do sériové výroby 

   (výroba komponentů motoru, karosérie, 

   chladicích kanálů, nosných dílů,atd.)

• Aerospace – technologie je již využívána pro

   opravy a sériovou výrobu (výroba odlehčených

   součástí jako jsou lopatky turbín motorů, 

   části palivových systémů, atd.)

• Výroba forem – vytvoření chladicích kanálů,

   které kopírují tvar výlisku a následná větší

   produktivita výroby, delší životnost formy 

   a menší zmetkovitost díky lepšímu chlazení

• Zdravotnictví – výroba vysoce kvalitních 

   zubních komponent kostních náhrad, netypických    

   prototypů implantátů a nástrojů, atd.

• Umělecké obory – využití v průmyslových 

   oborech jako je architektura, šperkařství 

   nebo zábavní průmysl

• Kovy: mikro-značení

• Laserové vrtání do součástí na výrobu 

   fotovoltaiky a elektroniky

• Mikroobrábění ultrakrátkým pulzním laserem

• Gravírování tenkých vrstev

• Gravírování / značení / vzorování povlaků na skle

• Řezání křemíkových desek

• Karbid wolframu / ablace cermetových materiálů

• Vrtání Polyethylentereftalátů (PET) / selektivní 

   ablace



Značení a gravírování pomocí laserové technologie představuje dnes 
nejjednodušší a nejefektivnější způsob značení nápisu či grafiky do ši-
roké škály materiálů, včetně potravinových obalů, lepenky, dřeva, lami-
nátů, skla, kartonu, papíru, kůže a kovových materiálů. Přesná a rychlá 
(až 450 bodů/sekundu) opakovatelnost mnohakusových sérií přináší 
efektivní nástroj pro rychlé zpracování příchozích zakázek. 

Hlavními výhodami technologie jsou bezkontaktnost, minimální tepel-
né ovlivnění povrchu a nesmazatelnost. Technologii lze využít v různých 
průmyslových odvětvích, včetně výroby v reklamním průmyslu.

Gravírovací a značící lasery dodáváme jako ready-made řešení (samo-
statné stanice) i jako OEM řešení pro implementaci do vaší výrobní linky.

Dodáváme externí kamerové systémy, které kontrolují laserový proces 
a jsou jeho stále žádanější periferií. Vysoká kvalita hotových výrobků je 
velmi důležitá, ať už se jedná o polotovary nebo konečné produkty. Mo-
derním přístupem řešení tohoto problému je začlenění optické kontro-
ly kvality do kontrolních mechanismů. Tento přístup umožňuje rychlou 
a objektivní výstupní kontrolu a stabilní výstupy výroby.

Kamerové systémy nacházejí uplatnění v aplikacích, kde bylo dříve vy-
užíváno subjektivní lidské vyhodnocování jako analýza kvality výlisků  
v automotive, hlídání povrchových a vnitřních vad transparentních op-
tických komponent nebo vad v procesech jako svařování nebo bodo-
vání.

Průmyslové kamery /
Optická analýza

• Optická analýza a měření kvality výrobků

• Navigace při laserovém řezání nebo svařování

• Čtení informací a kódů z procesů a následná 

   zpětná analýza

• Post-procesové vyhodnocování kvality svárů

• Analýza povrchových a vnitřních defektů

• Měření parametrů procesu a jejich inspekce

• Vyhodnocování polohy a správné pozice

• Navádění při zakládání a manipulaci

• Strojové vidění (machine vision)

• Definice „framu“ a „0“ procesu obrábění

• Odměřování vzdálenosti a správné délky 

• Měření drsnosti obrobku po opracování 

• Analýza kvality výlisků v Automotive

• Hlídání povrchových a vnitřních vad 

  transparentních optických komponent

• Hlídání vad při svařování nebo bodování

• Kovové materiály – černá ocel, konstrukční ocel,

  nerez, hliník, měď, pozinkovaný plech, mosaz, titan,

  zlato, stříbro, inconel, eloxované povrchy

• Nekovové materiály – papír, karton, dřevo, kůže,

  sklo, plasty, PC, PMMA, fólie, keramika, guma, textil,

  pěna, akrylát, překližka, korek, pryž, kevlar

• CO₂ – vlnová délka 10 600 nm nebo 9 600 nm

• Fiber – vlnová délka 1 060–1 080 nm

• Zelený Fiber – vlnová délka 532 nm

• Thulium Fiber – vlnová délka 1 960 nm

• Nd:YAG – vlnová délka 1 064 nm, zelené spektrum

  532 nm, modré spektrum 355 nm

Hlavní výhody

Materiály

Používáme laserové zdroje

• Téměř okamžitá integrace

• Vysoká přesnost opakování cyklu

• Rychlost produkce

• Rychlá návratnost

• Bezkontaktní proces

• Ekologicky šetrný proces

• Dlouhá životnost

• Minimální tepelné ovlivnění materiálu

Gravírovací / 
Značící lasery

Oblasti využití a aplikace



Součástí laserových systémů je řada součástek s limitovanou životností, 
jinak nazývané spotřební materiál. Typicky se jedná o fokusační optiku, 
budící lampy, řezací trysky, keramické prvky, vodní a vzduchové filtry 
atd. Díky úzké spolupráci s našimi partnery vám zajistíme originální 
komponenty za příznivých podmínek. Část zboží držíme skladem, což 
výrazně zkracuje dodací lhůty.

Čištění optických komponent vašeho laseru se provádí za účelem zvý-
šení životnosti komponent. Doporučujeme kontrolovat a čistit optické 
součásti po každé změně výroby nebo v pravidelných intervalech ná-
ročnosti aplikace.

Měřicí zařízení patří do základního vybavení každého laserového pra-
coviště, které slouží pro rychlou diagnostiku laserového procesu. Díky 
vlastnímu měřicímu zařízení nemusíte volat servisní techniky a prvotní 
problém dokážete analyzovat sami. Často se totiž jedná jen o rychle 
odstranitelné problémy. Také je vhodné ověřit stabilitu procesu před 
a po směně, což je důležité pro udržení vysokých standardů např. v au-
tomotive.

Dodáváme produkty společnosti UNIVET, která se specializuje na 
ochranu očí před laserovým paprskem. Používání ochranných brýlí je 
nevyhnutelné při každé otevřené manipulaci s laserem. Nesmírně dů-
ležité je zvolit správně ochranné sklo brýlí pro konkrétní vlnovou délku 
a typ laserového zdroje. Univerzální levnější řešení nemusí poskytovat 
správnou ochranu.

Průmyslové lasery nachází uplatnění v  nejrůznějších aplikacích. Mezi 
hlavní typy průmyslových laserů se řadí vláknové, CO2, Nd:YAG a dio-
dové lasery, které dodáváme ve spolupráci s našimi partnery SPI Lasers, 
Coherent nebo Synrad.

Dodáváme procesní hlavy a vedení svazku od společnosti LaserMech, 
která je světovým lídrem v designu a výrobě procesních laserových hlav, 
komponentů k vedení laserového svazku a artikulárních ramen. Spolu-
pracujeme také se společností ScanLab, renomovaným německým vý-
robcem skenovacích procesních hlav a společností Precitec, výrobcem 
procesních hlav pro vysoce precizní aplikace.

Od společnosti Euro Cold dodáváme průmyslové chladiče na míru dle 
specifikací vašeho laserového zdroje a optických komponent.

Společnost BOFA, oceňovaný světový lídr v systémech pro odsávání  
a filtraci, pro nás zajišťuje certifikované systémy pro laserový proces.

V naší nabídce naleznete i špičková optická průmyslová vlákna, která 
odebíráme od předních světových výrobců. 

Dodáváme laserové systémy od společnosti Litron Lasers, specialisty 
v konstrukci a výrobě pulzních Nd:YAG laserů, PIV Nd:YAG laserů, DPSS 
Nd:YAG, CW Nd:YAG laserů a TEM00 laserů. Kromě komplexní škály stan-
dardních produktů nabízí Litron také odborné znalosti při výrobě kom-
plexních Nd:YAG laserů na zakázku a jiných pevnolátkových laserových 
systémů.

Laserové  
periferie  

a komponenty

Průmyslové lasery Ochranné pomůcky

Laserové systémy pro LIBS

Měřicí technika

Náhradní díly a spořební materiál

Čištění laserové optiky

Procesní hlavy

Průmyslové chladiče

Odsávání

Optická vlákna



Nastavujeme a optimalizujeme nové nebo již integrované laserové sys-
témy, což vede k výraznému zvýšení efektivity procesu, zvýšení rychlosti 
výrobního taktu nebo snížení energetické náročnosti.

V oblasti optimalizace nabízíme
•  Jemné ladění optické cesty a parametrizace technologie 
•  Tvorbu praktických studií proveditelnosti
•  Zaškolení obsluhy vašeho systému a kontrolu stanoviště
•  Workshopy a demonstrace laserové technologie
•  Metalografii, analýzu a zpracování výstupů

Zajistíme dodání kompletní funkční technologie s integrací do stávající 
výrobní linky – od konstrukčních prací až po výrobu karuselů a integraci 
robotů.

Zaškolíme vás a vaše zaměstnance podle aktuálních bezpečnostních 
norem nebo provedeme audit bezpečnosti laserového zařízení a vydá-
me vám potvrzení nebo certifikát.

V oblasti laserové bezpečnosti nabízíme
•  Školení o bezpečném používání laserové technologie zaměřené na
    bezpečnostní předpisy, řazení laserů, rizika práce s lasery, dopady
    laserů na lidské tělo, ochranné pomůcky a správnou manipulaci
•  Zaškolení obsluhy na bezpečné používání vašeho zařízení
•  Posouzení stavu vašeho zařízení a vypracování reportu
•  Vydání certifikátu o laserové bezpečnosti

Rádi vás provedeme světem laserů a možných aplikací vhodných pro 
vaši výrobu. Také zaškolíme vaši obsluhu nebo technology pro optimál-
ní využití laserových technologií.

Služby

Optimalizace technologie

Školení a vzdělávání

Laserová bezpečnost

Projektové řízení & Turn-key systems

Servis  
a údržba  

laserových 
zařízení

• Nabízíme rychlý lokální servisní zásah, při kterém je závada často
   odstraněna přímo na místě.
• Provádíme záruční i pozáruční opravy zařízení od většiny 
   světových výrobců. 
• Při složitějších případech spolupracujeme přímo s výrobci technologie
   a zajistíme komunikaci pro rychlou opravu vašeho zařízení.

• Lascam nabízí pravidelnou údržbu laserových zdrojů, čištění  
   laserových hlav a optiky, opravy optických kabelů, ladění systémů,
   opravu elektroniky v laserech, kalibraci měřidel a ověření  
   výkonu laserů.
• Zajistíme revizi, diagnostiku nebo kompletní repase laserového  
   zdroje a přidružených komponent. Díky úzké spolupráci s výrobci
   zařízení je možné získat certifikaci o repasi potvrzenou výrobcem,
   případně prodloužit záruku na zařízení.
• Poskytujeme rychlý servisní zásah s výměnou zařízení kus-za-kus, 
   což výrazně zkracuje prodlení ve výrobním cyklu a snižuje ztráty  
   ve výrobě.

• Součástí laserových systémů je řada součástek s limitovanou  
   životností, tzv. spotřební materiál. Jedná se o fokusační optiku, 
   budící lampy, řezací trysky, keramické prvky, vodní a vzduchové 
   filtry, atd.
• Díky úzké spolupráci s našimi partnery vám zajistíme originální 
   komponenty za příznivých podmínek.
• Část zboží držíme skladem, což výrazně zkracuje dodací lhůty.

Servisní služby LASCAM systems

Náhradní díly a spotřební materiál

Údržba laserových zařízení



Při inovačních projektech spolupracujeme s vědeckými a akademic-
kými institucemi (např. VŠCHT, ČVUT nebo UPT AVČR), kde je možné 
pracovat na složitějších a dlouhodobějších projektech. Cílem programů 
je vyvinout služby a produkty, které bude možné nabízet v širším regio-
nálním nebo globálním měřítku s vysokou konkurenceschopností.

Při dodávkách technologie našim zákazníkům nabízíme možnost vy-
zkoušet lasery až na období 30 dnů. Naši technologové vám budou 
plně k dispozici a zaškolí vaši obsluhu. 

Náš aplikační tým je plně kvalifikovaný pro práci s nejmodernějšími 
laserovými technologiemi. Zákazníkům rádi vypracujeme vzorky ob-
rábění laserem dle jejich potřeb přímo na kusech z jejich výroby. Dále 
jsme schopni zákazníkům živě demonstrovat práci technologie a jemné 
ladění laserového procesu. 

Jsme tu 
pro vás

Aplikační podpora

Zkoušky proveditelnosti

Inovační projekty

Kontakty
LASCAM systems zaujímá stabilní pozici na českém  

a slovenském trhu. Naše aktivity však zasahují i do dalších 
států střední a východní Evropy, jako jsou Polsko,  

Maďarsko, Srbsko a další. 

Centrála Česká republika
LASCAM systems s.r.o.
Office: Křižíkova 226/16, 186 00 Praha 8
IČ: 04224302
Tel.: +420 733 735 555
Email: info@lascam.cz
Web: www.lascam.cz

Pobočka Slovensko
LASCAM s.r.o.
Office: Sládkovičova 7, 949 01 Nitra
IČ: 50162021
Tel.: +421 911 108 002
Email: info@lascam.sk
Web: www.lascam.sk

Česká republika

Slovensko



Průmyslové kamery / 
Optická analýza

Řezací lasery

Systémy pro 
laserové čištění

Gravírovací / Značící 
lasery

Mikroobráběcí systémy 3D tisk kovů / Prototyping

Robotické buňky
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Jednoúčelové stroje


