
AUTOMATIZACE

LASEROVÉ BUŇKY

LASEROVÉ STROJE A SYSTÉMY

OPTICKÁ KONTROLA



LASCAM se specializuje na komplexní dodávku automatizovaných  
linek, robotických buněk, jednoúčelových strojů se zaměřením na la-
sery a optické systémy zejména pro automobilový a letecký průmysl.  
Společnost také distribuuje laserové stroje a optická zařízení pro průmysl  
a vědu.

Naši odborníci mají zkušenosti s tradičními i netradičními laserovými 
aplikacemi jako např. řezání, svařování, čištění, kalení nebo mikroobrá-
bění. V rámci optických systémů jsme již dodali několik nestandardních 
zařízení pro optickou kontrolu nebo sestavili optiku, přesnou mechani-
ku či software pro významné české i německé výzkumné instituce.

Podstatná část činnosti společnosti je zaměřena na vlastní vývoj prů-
myslových laserových systémů, a to zejména na bezkontaktní opraco-
vání v plastikářském průmyslu. 

LASCAM má v Praze své technologické centrum o rozloze přibližně  
2 000 m2, pobočku v Nitře na Slovensku a přímé obchodní zastoupení  
v Maďarsku a Srbsku.

O společnosti



LASCAM 
výhody LASCAM 

produktové 
portfolio

Naše trhy

10+ 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

SLA – individuální  

servisní smlouvy

Kompletní nabídka služeb: 

Konzultace → Doručení  

→ Integrace → Nastavení →  

→ Záruka → Servis
Sestavení studie 

proveditelnosti

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 LASCAMu máme zkušenosti se specifickými potřebami 
klientů z různých odvětví průmyslu a dokážeme pro ně 

vytvořit správné řešení. Naše technologie jsou vhodné pro 
tato odvětví průmyslu: 

 Automatizace

Robotické buňky / Jednoúčelové stroje

Laserové řezací stroje

Systémy pro laserové čištění

Mikroobráběcí zařízení

 Laserové řešení pro plasty

 Lasery pro značení a gravírování

 Průmyslové kamery / Optická analýza

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 –  je umožněna díky technologii   

   laserového navádění

• Kontrolovatelnost v každém momentu – 

   uživatelem definovaný vstup energie  

   (výkonu) pomáhá minimalizovat nadbytečné  

   tepelné ovlivnění

• Ekonomičnost provozu – minimální provozní  

   náklady díky krátké době zpracování  

   a optimalizaci procesů

• Stroj na míru  – laserové zařízení optimalizované  

   v souladu s Vašimi specifickými výrobními procesy

   výrobními procesy

• Automobilový průmysl – výroba a opracování    

  lisovaných dílů, svařování nosných konstrukcí,  

  3D laserové aplikace 

• Zakázková výroba – nízkoobjemová výroba,  

   nástrojářství, vysoce specializovaná

   zakázková produkce, prototypová výroba 

• Opracování plastů – interiérové a exteriérové   

   plasty, dělení vtokových soustav, definované  

   vyřezávání do hotových výrobků, svařování  

   plastů, dělení extrudovaných materiálů 

• Letecký průmysl  – 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, překližka,  

   sendvičové materiály

Automatizace

Unifikované buňky a vysoce specializované laserové stroje na míru pro 
řezání, svařování, čištění a perforaci celé řady kovových i nekovových 
materiálů. Systémy využívají nákladově efektivní a vysoce produktivní 
laserové zdroje s pečlivě odladěnou procesní optikou pro docílení ma-
ximální kvality finálního opracování.

Hlavními výhodami procesu jsou bezkontaktnost a možnost nastavení 
přesně definované vstupní energie (výkonu), což pomáhá chránit obro-
bek a zabraňuje jeho poškození či opotřebení. Vyspělá laserová tech-
nologie také chrání materiál před přehřátím a deformací a díky menší 
zmetkovitosti tak minimalizuje pracovní čas a šetří výrobní náklady. 

Poskytujeme automatizační technologie s integrovaným laserovým za-
řízením (laserem) či optickým systémem na kontrolu nebo měření. Za-
jistíme kompletní zpracování od návrhu technologie, konstrukce, pro-
gramování, instalace až po zprovoznění na místě. 

Disponujeme celkem 1 500 m2 realizačního prostoru. 

Celý proces a stav projektu můžete sledovat online v našem ERP systému.

Standardní proces dodávky zařízení
• Konzultace a návrh technologie
• Vizualizace a design v 3D
• Návrh konstrukčního řešení
• Výroba zařízení
• Programování
• Před-přejímka oživeného zařízení
• Instalace zařízení
• Doručení dokumentace a certifikace
• Zaškolení obsluhy
• Testovací provoz

Hlavní výhodyHlavní výhody

Oblasti využití a aplikace

Oblasti využití a aplikace

Materiály pro opracování laserem

Materiály pro opracování laserem

• Bez poškození – laserový proces pracuje zcela   

   bezkontaktně a s velmi malým

   opotřebením procesních součástí

• Vysoká přesnost – je umožněna díky technologii  

   laserového navádění

• Kontrolovatelnost v každém momentu – 

   uživatelem definovaný vstup energie (výkonu)  

   pomáhá minimalizovat nadbytečné tepelné ovlivnění

• Ekonomičnost provozu – minimální provozní   

   náklady díky krátké době zpracování  

   a optimalizace procesů

• Stroj na míru –  laserové zařízení optimalizované  

   v souladu s Vašimi specifickými výrobními procesy   

• Automobilový průmysl – výroba a opracování  

   lisovaných dílů, svařování nosných konstrukcí,  

   3D laserové aplikace

• Zakázková výroba – nízkoobjemová výroba,    

   nástrojářství, vysoce specializovaná

   zakázková produkce, prototypová výroba 

• Opracování plastů – interiérové a exteriérové  

   plasty, dělení vtokových soustav, definované  

   vyřezávání do hotových výrobků, svařování plastů,     

   dělení extrudovaných materiálů 

• Letecký průmysl – 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, překližka,    

   sendvičové materiály

Robotické buňky / 
Jednoúčelové stroje 



Laserové čištění je přelomovou technologií z hlediska úspor nákladů 
na provozní energie a spotřební materiály s ověřenou stabilitou. Lase-
rové systémy představují vysoce efektivní, ekonomickou a ekologickou 
alternativu k dostupným konvenčním technologiím. Nevyžadují žádná 
abraziva ani chemikálie, které by bylo nutné skladovat a ekologicky 
likvidovat, a tak jsou šetrné k životnímu prostředí. Zároveň se jedná  
o zařízení s velkým servisním intervalem, která lze jednoduše a okamži-
tě používat nebo integrovat 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 sní-
žení 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 EUR 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 pokovení  

   a lakování

• Příprava povrchu pro povrchovou úpravu

• Odmaštění kovů před vytvářením spojů,  

   pájením nebo svařováním

• 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 prokazatelné, že se výše investice do

  technologie vrátí za rok 

• Přelomová technologie – čistí povrchy, které  

   byly do teď čištěny v několika dlouhých

   cyklech, dokonale a na jeden přechod

• 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, jednoho z před-
ních světových výrobců vysoce výkonných strojů pro laserové řezání. 
Společnost HK Laser & Systems je na trhu již více než 20 let a díky prů-
běžným investicím do R&D vyvíjí stále nové 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 vysokoenergetické 
laserové řezací stroje. Společnost nabízí také celkové řešení pro zpra-
cování plechových dílů jako je ohýbání, svařování, odjehlování nebo 
automatizace nakládání.

Laserové 
řezací stroje 

Systémy pro  
laserové čištění



Laserové řešení 
pro plasty

Laserové mikroobrábění je velmi sofistikovaným a dynamickým od-
větvím průmyslu. Mikroobráběcí zařízení nacházejí uplatnění hlavně  
v medicíně, ve výrobě specializovaných nástrojů a šperků, opracování 
komponentů do elektroprůmyslu nebo skla. Optimalizované mikro-
obráběcí pracovní stanice využívají nanosekundové, pikosekundové  
vvva femtosekundové laserové zdroje a v kombinaci s pokročilým říze-
ním 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.

LASTIC je efektivní řešení pro ořez vtoků, řezání, značení, vrtání a svařo-
vání hlavně v plastikářském průmyslu. 

Tato multifunkční laserová pracovní stanice je určena nejen jako ná-
stavba vstřikolisů, ale také jako doplněk k robotickým aplikacím. Slou-
ží primárně k ořezávání vtoků plastových výlisků, dále k řezání, vrtání,  
svařování, značení a gravírování plastů. 

Ekonomická návratnost zařízení se pohybuje již od 1 roku při jednosměn-
ném provozu.

Do programovacího prostředí byla implementována funkcionalita DMX 
matice, která umožňuje systematické číslovaní a katalogizaci vzorků. 
Samozřejmostí je také připravenost na moderní standard Průmysl 4.0, 
který přináší digitální propojení výrobních procesů a mimo jiné i predik-
tivní údržbu, která předpovídá stav strojů v reálném čase, a tak umožňu-
je předvídat poruchy dříve, než k nim dojde.

Mikroobráběcí 
systémy

• Křemík

• SiC

• safír

• diamant

• karbid wolframu

• biologické materiály

• biodegradabilní

• polymery

• sklo 

• většina kovů

• feroelektrické keramiky atd.

Oblasti využití a aplikace

Materiály pro opracování laserem

• Mikroznačení kovů

• 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  
široké škály materiálů, včetně potravinových obalů, lepenky, dřeva,  
laminátů, 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.

Dodáváme externí kamerové systémy a senzoriky, které kontrolují lase-
rový proces a jsou jeho stále žádanější periferií. Naše dceřiná společnost 
Elya Solutions se specializuje na výrobu zařízení na míru s nestandard-
ními požadavky na optiku. Těží z 10 let zkušeností a účasti na domácích 
i zahraničních projektech pro vědu a výzkum. 

Kamerové systémy nacházejí uplatnění v aplikacích, kde bylo dříve  
využíváno subjektivní lidské vyhodnocování jako například analýza kva-
lity výlisků v automobilovém průmyslu, hlídání povrchových a vnitřních 
vad transparentních optických komponentů nebo hlídání vad v proce-
sech jako svařování nebo bodování.

Průmyslové kamery /
Optická analýza

• Automatizace a robotická pracoviště

• Kontrola kvality

• Optické měření

• Optická analýza vad

• Strojové vidění

• 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 pro opracování laserem

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

Lasery pro značení 
a gravírování

Průmysl

• Optická analýza a měření kvality výrobků

• Hlídání povrchových a vnitřních vad  

   transparentních komponentů

• Identifikace výrobků, variant a barev

• Odměřování vzdálenosti a správné délky  

  (optical measurement)

• Čtení informací a kódů z procesů a tvorba databází

• Měření drsnosti obrobku po opracování atd.

• Vyhodnocení tvaru vozovky

• Vývoj optické části pro head-up display

Příklady aplikací

• Návrh a konstrukce přesné optiky a mechaniky 

• Výpočty a simulace 

• Tvorba softwaru

Věda a výzkum

Příklady referencí

• Navržení a vyrobení zařízení pro měření čelní  

   plochy automobilů

• Navržení a vyrobení demonstrátoru zrcadlového  

   systému pro přenos svazků pro ELI

• Vytvoření dvojice navzájem záměnných  

   rentgenových detektorů pro synchrotron

• Navržení a postavení optomechanického systému  

   pro synchrotron, vytvářejícího rentgenový detektor   

   slučující 3 kamery, 5 objektivů a 12 scintilátorů

• Vývoj mechaniky braggovského zvětšováku pro  

   synchrotron v Karlsruhe Institute of Technology

• White beam mikroskop pro beamline  

   TOMCAT v SLS



Součástí laserových systémů je řada součástek s limitovanou životnos-
tí (tj. 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 komponen-
ty za příznivých podmínek. Část zboží držíme skladem, což výrazně  
zkracuje dodací lhůty.

Čištění optických komponentů Vašeho laseru se provádí za účelem 
zvýšení jejich životnosti. Doporučujeme kontrolovat a čistit optické 
součásti po každé změně výroby nebo v pravidelných intervalech  
náročnosti 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 automobilovém průmyslu.

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 jako je 
řezání a svařování plastů, kalení plechů, opracování kůže nebo výroba 
reklamních předmětů. Mezi hlavní typy průmyslových laserů se řadí 
vláknové, CO2, Nd:YAG a diodové 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. Spo-
lupracujeme také se společností ScanLab, renomovaným německým  
výrobcem skenovacích procesních hlav a společností Precitec, výrob-
cem 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 
standardních produktů nabízí Litron také odborné znalosti při výrobě  
komplexních 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



Více než dvě třetiny případů lze vyřešit na dálku, prostřednictvím tele-
fonu. Našim zákazníkům nabízíme kompletní technické poradenství 
pro dodané laserové stroje. Naši odborní technici jsou k dispozici 24/7.  
V případě poruchy provedeme rychlou analýzu a zasadíme se o zajištění
dostupnosti výroby.

Prediktivní údržba předpovídá stav strojů v reálném čase, což umožňu-
je předvídat poruchy či opotřebení dříve, než k nim dojde. Naše středis-
ko údržby umožňuje průběžné monitorování stavu a výkonu stroje. Dál-
kový monitoring poskytuje přehled o procesech a kondici stroje. Díky 
tomu lze údržbu strojů provést během plánovaných odstávek a snížit 
tak provozní náklady.

Cílem pravidelné a preventivní údržby je zajištění maximální spolehli-
vosti strojů a snížení neplánovaných a nákladných prostojů ve výrob-
ním cyklu. 

Nabízíme flexibilní řešení na míru a díky maximální pružnosti smluv 
si naši zákazníci mohou nastavit služby, minimalizovat dobu odezvy  
(do 6 hodin) a naplánovat náklady dle svých potřeb.

Dle zákona o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (č. 291/2015 Sb.) 
jsou laserové systémy s vysokými energiemi (např. značící, řezací, svařovací, 
vrtací) řazeny do třídy 4 a jejich používání vyžaduje mimořádnou pozornost.

Pomůžeme Vám vyznat se ve spleti bezpečnostních předpisů a upravit Vaše 
zařízení tak, aby splňovalo české i evropské bezpečnostní normy.

LASCAM zajišťuje náhradní díly a spotřební materiál přímo od výrob-
ců. Originální díly zaručují procesní bezpečnost zařízení. Poskytujeme 
komplexní služby od výběru vhodného dílu až po jeho instalaci.

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. 
Díky širokému servisnímu portfoliu jsme Vaším partnerem u uvedení do 
provozu, oprav, údržby i servisu.

Servis

Technická hotline

Servis na místě

Originální díly

IoT – Prediktivní údržba

Údržba na míru – SLA

Laserová bezpečnost a audit

Správné nastavení a optimalizace systému vede k výraznému zvýšení 
efektivity procesů, zvýšení rychlosti výrobního taktu nebo snížení ener-
getické náročnosti. 

Podrobíme Váš stávající systém výroby detailní analýze a navrhneme 
řešení pro maximální zefektivnění produkce.

Široká nabídka našich školení je vhodná jak pro obsluhu zařízení, tak 
pro vedoucí orgány. Díky metodické struktuře kurzů získáte nejen teo-
retické vědomosti, ale i praktické zkušenosti.

Optimalizace procesů

Školení



Při inovačních projektech spolupracujeme s vědeckými a akademic-
kými institucemi (např. VŠCHT nebo ČVUT), kde je možné pracovat na 
složitějších a dlouhodobějších projektech. 

Při dodávkách technologie OEM zákazníkům nabízíme možnost zdar-
ma vyzkoušet technologie až na období 30 dnů. Naši technologové 
Vám budou plně k dispozici a zaškolí Vaši obsluhu. 

Naše aplikační laboratoře jsou plně vybaveny moderními technologie-
mi, pomocí kterých jsme schopni vypracovat „proof of concept“ nebo 
vzorky pro zákazníky. Zákazníkům rádi vypracujeme vzorky obráběním 
laserem dle jejich potřeb přímo na kusech z jejich výroby. Dále jsme 
schopni zákazníkům detailně i živě demonstrovat práci technologie  
a jemné ladění laserového procesu.

Jsme tu 
pro Vás

Aplikační laboratoře

Try before you buy

Inovační projekty

Kontakty
LASCAM zaujímá stabilní pozici na českém a slovenském 
trhu. Naše aktivity však zasahují i dodalších států střední  

a východní Evropy jako jsou Polsko, Maďarsko,  
Srbsko a další. 

Centrála Česká republika
LASCAM systems s.r.o.
Office: Dělnická 1192/22, 170 00 Praha 7
IČ: 04224302
Tel.: +420 733 735 555
Email: info@lascam.cz
Web: www.lascam.cz

Pobočka Slovensko
LASCAM s.r.o.
Office: Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra
IČ: 50162021
Tel.: +421 911 108 002
Email: info@lascam.cz
Web: www.lascam.sk

Česká republika

Slovensko
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