
LASERSOFTWARETEKENING OMZETTEN
& AANLEVEREN

lucp7880
Text Box
convert drawings &          delivering



RGB (0, 0, 0)

RGB (255, 0, 0)

RGB (0, 0, 255)

RGB (0, 255, 0)

= Graveren  (oppervlakken, tekst, afbeeldingen) 

= Snijden op 20%   (snelle graveerlijn)

= Snijden op 100%, 1e snijbeweging (eilandjes) 

= Snijden op 100%, 2e snijbeweging

* OPGELET: De lasercutter zal de kleuren altijd in deze volgorde uitvoeren

Resolutie

Algemeen

Kleurcode

ZWART

ROOD

BLAUW

GROEN

Snijwerk = 125 – 250 dpi (zo laag mogelijk)

Graveerwerk = 333 dpi of hoger Dpi = TIJD = PRIJS 

lucp7880
Text Box
                          Generalcolor codeBLACK   RGB (0,0,0)  = Engraving (surfaces, text, images)RED       RGB (255,0,0) = cut on 20% (quick engraving line)BLUE      RGB (0,0,255)  = cut on 100%, 1st cutting movement (small isles)GREEN   RGB (0, 255, 0)  = cut on 100%, 2nd cutting movement* Attention: the lasercutter will always execute the colors in this order resolutioncutting = 125 - 250 dpi (as low as possible)engraving = 330 dpi or higher →   Dpi ↗ = time ↗ = price ↗

lucp7880
Underline



1
Open een vectorieel programma zoals Vectorworks, 
autocad, Rhino, Sketchup, etc. 

lucp7880
Inserted Text
 Open a vectorial programm such as Vectorworks, autocad, Sketchup, etc ....

lucp7880
Text Box
 Open a vectorial program such as Vectorworks, autocad, Sketchup, etc ....



2
Maak een 2D lijntekening met een lijndikte van 0,05

best gesloten polygonen en geen dubbele lijnen!

lucp7880
Text Box
Make a 2D drawing with a line weight of 0,05 → best closed polygones en no double lines!

lucp7880
Underline



3
Zet de lijnen in de juiste kleuren volgens de eerder 
vermelde kleurcode (zwart, rood, groen, blauw)

BLAUW

ROOD

GROEN

ZWART

(1e snijbeweging)

(snelle graveerlijn)

(2e snijbeweging)

(opp. graveren)

lucp7880
Text Box
Draw the lines in the colors according the previous listed color code (black, red, green and blue)

lucp7880
Text Box
BLUE (1st cutting movementRED (quick graving line)GREEN (2nd cutting movement)BLACK (engraving the surface)



Exporteer de tekening als PDF, zorg dat de watermerken 
hierbij buiten de tekening vallen (vb. 400  x 2000 mm)4

lucp7880
Text Box
Export the drawing as a pdf and make sure the watermarks are outside the drawing                                                    (e.g. 400 X 2000 mm)



5
Open de PDF en druk op afdrukken (ctrl+P)

lucp7880
Text Box
Open the pdf and click on print (ctrl + P)



6
Kies bij printer voor ‘Trotec Engraver v10.2.0’ en klik 
hierna op ‘eigenschappen’  

lucp7880
Text Box
Choose under printer: "Trotec Engraver v10.2.0" and click then on "properties"



7
Vul de gewenste afmetingen van het materiaal in 
(Max. B: 700mm H: 400mm), kies de correcte resolutie en 
bevestig via het icoon links onderaan

lucp7880
Text Box
Fill out the desired dimensions of the material (max. L: 700mm  H: 400mm), choose the correct resolution and confirm via the icon on the lower left hand-side.



8
Kies voor ‘ware grootte’ en ‘staand’, controleer 
vervolgens of de tekening volledig in het veld valt
Klik op afdrukken  

lucp7880
Text Box
Choose: "actual size" and "portrait", check if the drawing is completely into the field and then click on "print"



9
JobControl opent zich en je PDF verschijnt rechts in 
de wachtlijst

lucp7880
Text Box
JobControls opens and your pdf appears right in the waiting list



10
Sleep het bestand van de wachtlijst in het werkveld

lucp7880
Text Box
Drag the file from the waiting list into the field



Wanneer je tekening niet zichtbaar is druk je op 
het oogje bovenaan in de menubalk11

lucp7880
Text Box
If the drawning is not visible click in the menu on the "eye-icon" above.



12
Sla het bestand vervolgens op als .pjx en kies een
duidelijke naam (bij voorkeur: naam_materiaal_dikte)

lucp7880
Text Box
Then save the file as .pjx and choose an obvious name (prefarably: name_material_thickness)



11

13
Zet het .pjx-bestand op een usb-
stick (mag ook in een submap)

lucp7880
Text Box
Put the .pjx-file on a usb-stick (or a submap)



14
Vul de gegevens ‘datum - naam - klas - omschrijving’ 
in op de wachtlijst (te vinden bij ingang van het laserlokaal)

lucp7880
Text Box
Fill out the data "date - name - class - description' on the waiting list (this list can be found at the entrance of the laserroom)



Laseropdracht-invulstrook: Nr/_________

Naam/

UBS-stick/ Map/submap/

Bestandsnamen/ Aantal keer/

(plaat)materiaal/ Dikte/

15

Nr. = opdracht nummer (= nr. wachtlijst)

Naam

Map= Locatie van je .pjx bestanden 

USB-stick= Beschrijving van je USB-stick

Bestandsnaam & aantal

Materiaaltype en materiaaldikte

Neem een invulstrookje (te vinden naast de wachtlijst) 

en vul dit in zoals hierboven aangegeven

lucp7880
Text Box
Fill out the coupon (see example above / to be found besides the waiting list) and fill out as shown in the example

lucp7880
Text Box
Nr. = number task (= number waiting list)

lucp7880
Text Box
name

lucp7880
Text Box
Folder = location of your .pjx files

lucp7880
Text Box
USB-stick = description of your USB-stick

lucp7880
Text Box
filename and quantity

lucp7880
Text Box
Material type and thickness of material



16

Maak zelf je bak met vlgs. afm.: 450x775x45mm. Een 
zelfbouwpakket kan je ook kopen in de procure voor 6€. 
Stop hierin je materiaal, USB-stick en invulstrookje.

lucp7880
Text Box
Make your own tray with the dimensions: 450x775x45mm or buy the building kit in the shop for 6€. Put your material, USB-stick and the coupon into it.



17
Pas wanneer het te betalen bedrag is ingevuld 
achter je naam, kan de opdracht worden afgehaald

lucp7880
Text Box
After the amount you have to pay is written behind your name you can collect the task.



18
De laseropdrachten zijn enkel te betalen via ping-
ping! Neem alles mee in je laserbak

lucp7880
Text Box
The lasertasks can only be paid via ping-ping!Then collect your tray!




