
VGS

Vereniging Graveren & Sign (VGS) is een Nederlands-

Belgische brancheorganisatie, voortgekomen uit de NVOG

en BVMG. Het doel is de economisch-technische belangen

van graveer- en signbedrijven te behartigen. De vereniging

telt circa 75 leden, waarvoor het activiteiten ontplooit als

netwerk- en themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en

excursies. Met betrekking tot producten ligt in de sign/gra-

veersector het accent op autoreclame tot displays, en van

lichtreclame tot spandoeken. In de graveersector ligt het

accent op naamplaten tot binnenbewegwijzering, en van

frontpanelen tot sportprijzen.

www.vgs-online.eu

Door haar open dagen een Italiaans sfeer-

tje mee te geven, gaf SEI Benelux in okto-

ber al een voorproefje op een studiereis

naar het Zuid-Europese land. Onder geza-

menlijke leiding van de Vereniging

Graveren & Sign (VGS) en SEI Benelux ver-

trokken begin november 45 relaties naar

Italië. Op het programma stonden een

bezoek aan de fabriek van SEI en aan de

Viscom in Milaan.

CIJFERS

De fabriek van SEI is sinds 1976 gevestigd

in de stad Bergamo, zo’n 40 kilometer van

Milaan, en beslaat 7000 vierkante meter.

Met een eigen software- en research &

development afdeling concentreert het

Italiaanse bedrijf zich sinds 1988 op laser-

technologie. Ivan Blini, sales technical sup-

port, schotelde zijn toehoorders een aan-

tal interessante cijfers voor. In de wereld-

wijde lasermarkt voor industriële materia-

len nemen CO2-lasers 57 procent in en

ND:YAG-lasers 39 procent. Wanneer

wordt gekeken naar het toepassingsge-

bied van alle lasers mondiaal, nemen snij-

den met 30 procent en markeren met 29

procent beide een groot deel in. Volgens

Blini kunnen acrylaat, hout, glas en organi-

sche materialen alleen door CO2-lasers

worden verwerkt, terwijl ND:YAG-syste-

men de enige zijn die geschikt zijn voor

graveren en markeren in metaal (goud, zil-

ver, koper, chroom, platina, titanium, staal,

lood, nikkel, tin, aluminium et cetera). 

In november organiseerden SEI Benelux en Vereniging Graveren & Sign een studiereis

naar Italië, waarbij graveren centraal stond. Onderdeel van het programma was een

bezoek aan het productiebedrijf SEI en aan de beurs Visual Communication Italia 2007.

Het CO2-systeem Eureka. Een lasersysteem voor rastermarkering en vectorsnijden, dat materiaal van 30 bij 22 inch aankan met een maximaal gewicht van 10 kilo.

Snijden, graveren en  
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EUREKA

Een aantal relaties van SEI was expliciet

geïnteresseerd in de aanschaf van een

bepaald type laser. Helaas waren in

Bergamo geen machines in werking te

zien, aangezien deze op diverse beurzen

tentoon werden gesteld. Blini was dan ook

genoodzaakt om productpresentaties

vanaf sheets te geven. Als klein en medi-

um formaat CO2-systemen stelde hij de

Eureka, Dragon en H-type voor. De eerste

is een lasersysteem voor rastermarkering

en vectorsnijden, dat materiaal van 30 bij

22 inch aankan met een maximaal gewicht

van 10 kilo. De tweede, Dragon, is een

systeem dat speciaal is ontworpen voor de

productie van bijvoorbeeld gadgets, dis-

plays en leer. Dit geldt ook voor H-type,

met dit verschil dat het werkoppervlak van

de Dragon 700x500 mm bedraagt en dat

van H-type 1000x700 mm. Ook de maxi-

male materiaaldikte verschilt, namelijk 25

mm versus 90 mm. De Mercury 603 en de

NRG zijn twee typen grootformaat CO2-

lasers. 

Nieuw op het gebied van ND:YAG-lasers

is de GiottoDPSS 3-axes. Markeren wordt

uitgevoerd zonder enig mechanisch con-

tact, maar is het resultaat van thermo-

akoestische interactie tussen de laserstraal

en het bewerkte materiaal als plastic en

metaal.

KENNISMAKEN

De deelnemende bedrijven aan de studie-

reis, relaties van SEI Benelux en VGS, hou-

den zich voornamelijk bezig met beweg-

wijzering, routing, naamplaten en relatie-

geschenken. “Met deze studiereis kan de

achterban van VGS kennismaken met

technologische ontwikkelingen en markt-

toepassingen op het gebied van lasersys-

temen”, verklaarde Johan Lantinga, bran-

chemanager van VGS. De combinatie van

een bezoek aan laserfabrikant SEI en aan
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de Viscom in Milaan (zie verslag elders in

dit nummer), zorgde voor een geslaagde

invulling van deze opzet.

SEI LASERGROEP

De hoofd- en bijkantoren van de SEI Lasergroep bevinden zich in: Italië, Duitsland, Spanje, Benelux

(Nederland), China, Brazilië en het Azië-Pacifisch gebied. De productie van de lasersystemen vindt plaats

in Italië en China, met fabrieksoppervlakken van respectievelijk 7000 en 3000 vierkante meter. Officiële

dealers van SEI zijn te vinden in 25 landen. De totale inkomsten van de SEI Groep bedroeg in 2006 ruim 26

miljoen euro. 

Het bedrijf levert lasersystemen aan voornamelijk middelgrote bedrijven. Momenteel heeft het 7 product-

lijnen aan lasersnijmachines op de markt gebracht, bestaande uit 23 modellen en 80 verschillende versies.

Van de lasermarkeermachines bestaan 8 lijnen met 27 modellen en 68 versies. De modellen en versies ver-

schillen in machinegrootte, laserkracht en accessoires.

www.seispa.com
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  markeren met laser

SEI presenteerde zich met verschillende systemen op Viscom Italië.

GRAVERENPRAKTIJK
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