
ÖVERLÄGSNA
YTBELÄGGNINGAR
MED LASER



4 kW LASER
Komponentens max dimension för ytbeläggning
Längd  25 m
Diameter Ø 3 m
Massa  20 ton

INVÄNDIG YTBELÄGGNING   Min. diameter Ø 70 mm, max. längd 2000 mm

• Snabba och smidiga leveranser   

• Ytbeläggningar med metall på metall   

• Metallisk bindning mellan beläggning och grundmaterialet

• Kvalitetssystem 9001 och Miljökvalitetssystem 14001

Laserbeläggningen är en modern industriell ytbelägg-
ningsmetod för att förbättra olika maskinkomponenter-
nas och utrustningarnas egenskaper, såsom beständig-
het mot slitage och korrosion samt uthållighet mot höga 
temperaturer.

Vid laserbeläggningen tillför man på arbetsstycket till-
satsmaterial, som smälts på grundmaterialet med hjälp 
av en laserstråle. Laserstrålen i sin tur i processen smäl-
ter också ett tunt skikt i arbetsstyckets grundmaterial 
varvid man skapar en hållbar termisk förbindning mel-
lan båda materialen.

I och med laserbeläggningen får man en ypperligt bra 
täthet och marginal blandning mellan grund- och till-
satsmaterial. Beläggningens egenskaper är lika med 
motsvarande solidmaterial. Beläggningstjocklek är typ-
iskt mellan 0,5-3 mm. Låg värmetillförsel orsakar 
obetydliga spänningar i grundmaterialet. Laserbelägg-
ningen lämpar sig väl till det flesta beläggnings -grund-
materialkombinationer.

LASERBELÄGGNINGENS PRINCIP

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Kokkola LCC Oy
Kokkola LCC Oy (LCC) erbjuder behandlingar med 
laserbeläggning samt dito specialist tjänster till 
verkstads-, metall-, energi- och processindustrin.

Laser ytbeläggningen lämpar sig såväl till  
nyproduktion som tillunderhåll av slitna eller 
deformerade komponenter. 

Laserteknologin medger våra kunder nya, ännu 
konkurrenskraftigare möjligheter till konstruktion 
och produktion.  LCC:s kunniga personal samt 
modern maskinpark garanterar den höga 
kvalitetsnivån samt effektiv produktion.

Laserbeläggningens fördelar
Laserbeläggningen medger till kunden fördelar som 
är självklara. I och med optimerade materialval kan 
man avsevärt reducera komponenternas råvaru- och

Laserbeläggningens kvalitativa egenskaper är oftast 
överlägsna jämfört med andra beläggningsmetoder. 

Exemplar från ernådda kostnadsbesparningar:

• möjlighet att använda förmånligare grundmaterial
• optimering av mängden ädel beläggningsmaterial
• ökning av driftssäkerhet
• produktens längre livstid
• minskning av inbunden kapital till reservdelar

• Maskinbearbetningstjänster

• Vid behov också laserhärdning 

• Pyrometerbaserad process

• Laser–specialister till tjänst

Komponent tillverkning
Reservdelstillverkning
Renovering av maskindelar

Livsmedelsindustri 
Offshore- och onshore-industri
Subsea-tillämpningar 

Stålindustri
Processindustri
Skogs- och pappersindustri

Kraftverk
Maskintillverkningsindustri
Gruvindustri

6 kW LASER
Komponentens max dimension för ytbeläggning

Längd  8 m
Diameter Ø  2 m
Massa  20 ton



Kokkola LCC Oy

Ahjokuja 8, 67800 KOKKOLA

tfn. +358 (0)44 262 6860, fax. +358 (0)6 822 5600

lcc@lcc.fi, www.lcc.fi

Verkamshetsledare

SEPPO HEISKANEN

+358 (0)44 262 6860
seppo.heiskanen@lcc.fi

Produktionsledare

ILKKA PIISPANEN

+358 (0)44 262 6861
ilkka.piispanen@lcc.fi

Säljledare

MIKAEL LUOKKALA

+358 (0)46 922 4770
mikael.luokkala@lcc.fi
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