
RICHTLIJNEN LASERCUTTER

Faber Makerspace streeft ernaar om het lasersnijden zo effeciënt mogelijk te laten verlopen. Daarom is het belangrijk om uw         
tekeningen goed voor te bereiden. Neem daarom de richtlijnen aandachtig door. Indien de bestanden niet volgens de richtlijnen 
zijn opgemaakt, zullen wij de nodige aanpassingen treffen aan onze uurprijs (70,00 excl btw). 

Gereserveerde tijd = betaalde tijd. Kom je te laat of moeten je plannen nog aangepast worden tijdens de gereserveerde tijd, hou er 
dan rekening mee dat je deze ‘verloren tijd’ ook dient te betalen. 

Maximale werkveld 
De maximale grootte van de lasercutter is 1200 x 850 mm. Teken altijd een kader van deze grootte of een kader van de grootte van 
je materiaal rond je tekening (als je gaat laseren op een kartonnen plaat van bijvoorbeeld 1000X700, dan teken je een kader van 
1000X700 rond je tekening). Dit is niet alleen belangrijk om na te gaan of er iets fout is gegaan met de verschaling, maar ook om 
er voor de zorgen dat je tekening perfect op je plaatmateriaal past. Zorg er wel voor dat je 5mm van de rand af blijft. 

RGB 
Werk altijd in RGB-modus en gebruik volgende kleurcodes:
	 •	Snijlijnen	(buitenlijnen	zoals	gevels):	rood, RGB 255,0,0 
	 •	Snijlijnen	(binnenlijnen	zoals	ramen): groen, RGB 0,255,0
	 •	Lijngraveren:	blauw, RGB 0,0,255
	 •	Vlakgraveren	(opvullen):	zwart,	RGB	0,0,0

FOUT                GOED

Lijndikte (stroke)
Zet je lijndikte altijd op 0,1mm. Is je lijndikter dunner dan 0,1mm dan gaan alle kleuren verloren.

Dubbele lijnen
Verwijder	dubbele	lijnen	(illustrator:	live	paint	->	live	paint	expand).	Lijnen	die	over	elkaar	getekend	staan,	worden	meerdere	keren	
gesneden (brandgevaar!). Kijk je bestand ook na op losse, achtergebleven puntjes. Je kan deze automatisch verwijderen via de 
functie	Clean	Up	in	Illustrator	of	OVERKILL	in	Autocad.

Minimum afstand
Zorg dat je de minimum afstand van 1 mm tussen 2 lijnen bewaart!

Groepen en lagen
Niets mag gegroepeerd zijn (degroeperen cmd (ctrl)+shift+G). Als je in verschillende lagen hebt gewerkt zorg er dan voor dat je 
op het einde alles in 1 laag zet.

Snijtijd besparen
Gebruik dezelfde snijlijn op de rand van twee stukken, dat kost weer snijtijd.

Tekst (explode text)
Maak outlines (strokes) van texten (commando ‘explode’ in CAD programma’s en ‘create outlines’ in illustrator).

Geen vullingen
Verwijder	vlakvullingen	(fills)	en	hatches.	Dit	zorgt	ook	vaak	voor	dubbele	lijnen

Kaal 
Verwijder	alle	maataanduidingen	en	centerlijnen	*behalve	snij-	en	graveerlijnen	(dus	geen	maataanduidingen,	centerlijnen,	etc).
Schaal 1mm = 1unit.
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Bestand opslaan 
Al de bestanden worden geopend en gecontroleerd met Adobe Illustrator. Sla je bestand dus op in één van de volgende formats: 
dxf, eps, ai. 
	 •	Illustrator:	file	>	export	>	DXF	(scale	1mm	=	1	unit)
	 •	Autocad:		save	as	DXF
	 •	Vectorworks:	let	erop	dat	je	edu-versie	van	Vectorworks	een	PDF	opslaat	met	een	wachtwoord,	online	vind	je	een	unlock 
	 		programma	om	het	wachtwoord	te	verwijderen	en	de	pdf	terug	editeerbaar	te	maken.	Doe	dit	alvorens	je	de	file	naar	ons	
   doorstuurt.

Papiertape
Breng altijd je eigen papiertape mee om je materiaal in de lasercutter te bevestigen.
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