Toro-FLEX
Polidora de dupla ação com
moldes flexíveis

Soluções na produção óptica.

Área de armazenamento de moldes com indicadores de vida útil
e seleção

Leitor de código de barras com
suporte ergonômico

Compartimento para lavagem
das lentes com jato de água e
pistola de ar comprimido

Sistema de controle de fácil
operação

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS
A geração de lentes através do torneamento com diamante
abre caminho para o polimento com moldes flexíveis. Essa
avançada tecnologia reduz consideravelmente os custos de
produção, eliminando todas as atividades relacionadas ao
manuseio e estocagem de ferramentas e materiais.
Adicionalmente os moldes flexíveis de polimento trazem
versatilidade e automação ao processo.
A polidora Toro-FLEX pode processar superfícies de todas as
geometrias, e lentes de todos os materiais orgânicos.

• Área integrada para armazenamento dos moldes com
luzes LED indicadoras de desgaste e seleção, garantindo a
escolha apropriada para a alta estabilidade do processo
• Cinemática tangencial de polimento assegurando um
processo estável e qualidade da lente otimizada
• Compartimento para lavagem das lentes com jato de
água e pistola de ar comprimido para limpeza e secagem
manual
• O complemento perfeito para os geradores VFT Satisloh

• Robusto sistema duplo de polimento
• Especialmente projetada para fácil operação
• Moldes flexíveis de polimento de longa duração asseguram a alta precisão da lente
• 7 tipos diferentes de moldes flexíveis cobrem toda a faixa
de trabalho de lentes Rx

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Produtividade Até 50 lentes/hora

OPCIONAIS
•
•
•
•
•
•

Faixa de
trabalho

Base curva côncava: 0-14 dpt
Cilindro: 0-6 dpt
Diâmetro da lente: 48-85 mm

Dimensões
(lxpxa)

695 x 1344 x 1843 mm / 27 x 53 x 73 pol

Unidade móvel com capacidade de 30 litros, contendo o
tanque de líquido polidor e o sistema de refrigeração
Software i-FLEX-Server para administração de dados
Pacote de consumíveis
Processos avançados de polimento
Kits para alinhamento de eixos e manutenção
Assistência remota STEP e garantia estendida
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