
Công ty LASERTECH 

Lasertech là công ty tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực laser công nghiệp. Lasertech có đội ngũ kỹ sư được 
đào tạo chuyên nghiệp từ các nhà sản xuất máy laser công nghiệp hàng đầu thế giới tại Đức, Áo... Đến với Lasertech, 
bạn sẽ được tư vấn đầy đủ về các công nghệ laser gia công vật liệu như khắc laser, cắt laser, hàn laser, tôi cứng laser, 
phủ bột laser, làm sạch laser, vi gia công laser... 

Laser cho gia công vật liệu

Máy laser làm cứng, phủ bột 

Robot laser sẽ giúp bạn xử lý bề
mặt kim loại cần tôi cứng hoặc 
phủ bột nhanh chóng, linh hoạt, 
dễ dàng và an toàn. 

Làm sạch khuôn, gỉ, dầu mỡ, bề mặt sơn.. 
Công suất laser fiber: 200 W - 500 W

Máy laser làm sạch

Cắt trên mọi vật liệu và cắt 3D 
Áp suất làm việc: 500 bar - 6200 bar

Máy cắt tia nước

Cắt khắc phi kim như gỗ, mica, da...
Công suất laser  : 10 W - 400 W
 
 

CO 

Máy cắt laser CO 2

Máy khắc laser fiber

Khắc trên kim loại và nhựa
Công suất laser: 10 W - 100 W
 
 

Máy hàn laser fiber, Nd:YAG

Laser fiber,  cho sửa 
khuôn và gia công chính xác. 
Công suất laser: 75 W - 900 W 

Nd: YAG

Máy cắt laser fiber 

Cắt laser 2D, 3D, cắt ống...
Công suất laser fiber: 1 kW - 12 kW
 
 

Khắc trên mọi vật liệu
Cắt trên phi kim như gỗ, mica, da... 

Công suất laser CO   :  10 W - 250 W
Công suất laser fiber: 10 W - 50 W

Máy khắc cắt laser CO2
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DỊCH VỤ GIA CÔNG LASER CHẤT LƯỢNG CAO

Khắc laser kim loại và nhựa

Cắt, khắc laser phi kim 

LASERTECH CO., LTD  
7/282, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024-22165865
Mobile: 0912 425 348
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Hàn laser sửa chữa và chế tạo

Hàn laser sửa khuôn Hàn laser sửa chữa máy công nghiệp nặng Hàn laser chế tạo chính xác

Khắc mã vạchKhắc chữ, số Khắc nhãn mác 

Cắt khắc mô hình kiến trúc, fab-lab, 3D Khắc cắt mica, nhựa, laminate Khắc cắt thiệp giấy, bao bì 
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