
We verwelkomen de nieuwe fiber laser bij Orfa Visser in Dronten. 
 

Oud beestje wordt nieuw 

werkpaard 

Ons oude ‘beestje’ doet al dienst 

vanaf 1997 en heeft sindsdien 

behoorlijk wat uren gedraaid. 

Vaak meer dan 8 uur per dag, 

zelfs na de aanschaf van een 

tweede lasersnijmachine mét 

automatische belader voor aan- 

en afvoer. Maar na 23 jaar 

trouwe dienst werd de machine 

storingsgevoelig en is deze aan 

vervanging toe. 

 
Tijd voor een nieuw werkpaard 
 
Er is gekozen voor een fiber 

laser in plaats van CO2 omdat we 

veel aluminium en koper snijden. 

De fiber laser maakt gebruik van 

een andere lichtfrequentie 

waardoor dergelijke reflecteren-

de materialen beter bewerkt 

kunnen worden. Bovendien 

reflecteert een fiber laser minder 

licht zodat er meer energie in het 

materiaal terecht komt. Dit maakt 

het mogelijk om niet alleen 

sneller maar ook dikker materiaal 

te snijden. 

De nieuwe machine is dus veel 

sneller (tot wel 300% sneller dan 

CO2), veel energiezuiniger en 

behoeft relatief veel minder 

onderhoud. 

Flexibel 

Orfa Visser - dat 23 jaar geleden 

zijn tijd al ver vooruit was - blijft 

ook nu nog, continu investeren in 

de nieuwste technieken. Zodoen-

de kan steeds een betrouwbare 

levertijd afgeven worden. 

 
Met 2 machines is er altijd meer 

mogelijk met betrekking tot 

flexibiliteit. 

 

De grote wisseltruc 

 

Het is normaal gesproken altijd 

een uitdaging om een oude 

machine buiten gebruik te stellen 

en tegelijkertijd een nieuwe te 

plaatsen, maar de huidige 

Corona crisis biedt in dat opzicht 

een goede gelegenheid. De 

rustigere periode helpt ons 

tijdens de plaatsing, maar is ook 

een prima gelegenheid voor de 

scholing van de operators. 

We hebben er zin in! 

Onze operators staan te popelen 

om met de nieuwe machine aan 

de slag te gaan. Met name het 

besturen en omstellen. Ze kijken 

ernaar uit om deze techniek weer 

onder de knie te krijgen en 

uitstekend te beheersen, precies 

zoals ze dat doen en deden bij 

de oudere machines. 

 

Kortom: zin in deze prachtige 

uitdaging! 

 

 

 

Fiber laser, 

ons nieuwe werkpaard 
        

Flexibiliteit, zowel in seriegrootte als in het 

wisselen van snijmateriaal 

 


