Oftálmico

Consumíveis

Ferramentas
& Insumos

CMsatisloh - Optical Manufacturing Solutions.

Com a linha ES de facetadoras industriais, a Satisloh
oferece uma montagem precisa em alto volume.
Tire vantagem de nossa solução completa em
montagem com insumos que garantem o acabamento perfeito das lentes.
Possuímos soluções como: ferramentas para
facetamento, pads para montagem e anti derrapantes, pads transparentes, blocos de montagem e
caixas de serviço - também para outros sistemas de
acabamento.
Contate seu representante legal para mais detalhes.

Facetadoras

Montagem

Ferramentas

Ferramentas de Acabamento ES-2 / ES-3 / ES-4
Informações Técnicas
• Porcessa todos os materiais orgânicos como CR39, alto índice e também
policarbonato
• Seus segmentos podem ser substituidos facilmente pelo operador
• A ferramenta combo é equipada com: anel de corte PCD, ferramenta de
polimento fino e prévio agrupada, pontas para torneamento de chanfros
PCD, anéis agrupados de chanfro assim como as pontas de carboneto
para grooving
Benefícios
• Combina todas as etapas do processo em uma ferramenta
• Oferece longo ciclo de vida
A ferramenta combo oferece todos
os recursos do processo de acabamento em uma ferramenta: bisel,
desbaste, grooving, pré-polimento
e polimento fino. Ela é montada e
balanceada precisamente para
garantir um processo de acabamento de alta velocidade.

Recomendações
• Como uma ferramenta separada oferecemos uma broca de perfuração
instalada na câmara de trabalho.
Unidade Embalagem

Cód. Produto

ES-4 wheel 57x20 PCD/K20/6 teeth

1 pc.

92-007-753

ES-3 grooving bit +6° 0.7 mm poly

1 pc.

92-005-111

ES-3 grooving bit -6° 0.7 mm CR39

1 pc.

92-005-112

ES-3 grooving bit -6° 1.2 mm CR39

1 pc.

92-005-113

ES-3 grooving bit +6° 1.2 mm poly

1 pc.

92-005-114

ES-3 grooving bit -6° 0.9 mm CR39

1 pc.

92-005-573

ES-3 grooving bit -6° 0.8 mm CR39

1 pc.

92-005-572

ES-3 grooving bit +6° 0.9 mm poly

1 pc.

92-005-577

ES-3 grooving bit -6° 1.0 mm CR39

1 pc.

92-005-574

ES-3 grooving bit +6° 0.8 mm poly

1 pc.

92-005-576

ES-3 grooving bit +6° 1.0 mm poly

1 pc.

92-005-578

ES-3 grooving bit +6° 1.1 mm poly

1 pc.

92-005-579

ES-3 pin bevel lathing bit PCD +6°

1 pc.

92-005-108

ES-3 pin bevel lathing bit PCD -6°

1 pc.

92-005-658

ES-4 pin bevel lathing tip poly for big tool hub

1 pc.

92-005-108

ES-4 pin bevel lathing tip CR39 for big tool hub

1 pc.

92-005-658

ES-4 pin bevel lathing tip poly for small tool hub

1 pc.

92-007-695

ES-4 pin bevel lathing tip CR39 for small tool hub 1 pc.

92-007-696

ES pin bevel wheel 60 x 3.2 30°/D36/C50

1 pc.

92-004-736

ES V-disc-couple D36, C50/D7, C115

1 pc.

92-005-024

Drill bit 0.8 x 6 mm

1 pc.

92-007-752

Cód. Produto

Lãminas de corte p/ reposição (embalagem c/ 10) 10 pcs.

92-008-429

Roda p/ polimento de chanfro PC/HI 20mm

1 pc.

92-007-877

Roda p/ polimento de chanfro CR-39 20mm

1 pc.

92-007-878

Montagem de ranhadura 4 flute 8mm

1 pc.

92-008-588

Broca, 1mm
1 pc.
Corte, 2-flute, 1/4" Desbaste, acabamento e bordas 1 pc.

92-008-220

Corte, 2-flute, 1/8", Acabamento, bordas

92-008-536

1 pc.

92-007-882

Ferramentas de corte ES-curve

Facetadoras

Descrição

Ferramentas

Ferramentas de Acabamento ES-curve

Ferramentas/Pads Blocagem

Pedras de Acabamento p/ Ferramentas de Diamante
Unid. Embalagem

Cód. Produto

Pedra de retificação ES II verde 33x18x15 mm
1 pc.
para disco de polimento
Pedra de retificação ES II rosa 31x18x15 mm
1 pc.
para afiar disco de polimento
Pedra de retificação ES II branca 35x18x15 mm
1 pc.
para afiar disco de polimento

92-004-769
92-004-768
92-004-767

Para afiação e ajuste de ferramentas de diamante.

Blocking Chuck para Acabamento
Benefícios
• Flexibilidade na adaptação do raio externo
• Proteção melhorada de lente, elimina possíveis danos na superfície
durante o biselamento
• Várias cores disponíveis

Unid. Embalagem

Blocos de acabamento Satisloh
para biselamento - próprios para
facetadoras industriais e convêncionais Satisloh.

Cód. Produto

Unidade de blocagem ES dia. 25 mm

1 pc.

92-003-938

Unidade de blocagem ES 20/25

1 pc.

92-003-939

Unidade de blocagem ES-4 16/22

1 pc.

92-007-368

Borracha para fixação de anel ES 16/22

1 pc.

92-007-714

Pads

Pad´s para Acabamento
Informações Técnicas
• Quantidade: 2000/rolo
• Armazenamento: 10-26°C e umidade relativa de 40-60%
• Diâmetro: 21 mm (meio olho) 26 mm (olho completo)
Benefícios
•
•
•
•
•

Recomendações
• Aplicar no bloco limpo e seco
• Usar imediatamente após remover do rolo
Unid. Embalagem

Cód. Produto

Meio olho

2000 pcs./rolo

92-004-718

Olho completo

2000 pcs./rolo

92-000-646

Pad oval Ø 30

2000 pcs./rolo

92-005-721

Pad para biselamento ES 16.5/22.5

1000 pcs./rolo

92-007-856

Pad redondo Ø 30

2000 pcs./rolo

92-005-720

Pad´s Antiderrapantes
Benefícios
• Alta proteção de lente - evita danos na superfície durante o processo
• Adesão melhorada - mantém as lentes seguras e estáveis eliminando
sua torção
Recomendações
• Utilizado especialmente para lentes com super hidrofóbico
Unid. Embalagem

Oferece alta proteção na lente
sem torção, recomendado para
todos os revestimentos com super
hidrofóbico.

Código Satis

Cód. Produto

Pad anti derrapante de alta perf. 500 pcs. 6500717Y002

92-006-069

Pad anti derrapante 2 camadas

92-005-866

1000 pcs.

Facetadoras
Finishing

Otimizado para uso nas facetado
ras industriais Satisloh, assim como outros sistemas de biselamento compatíveis.

Design especial para as facetadoras industriais Satisloh
Compatível com todos os materiais de lentes incluindo lentes com coating
O formato meio olho elimina a necessidade de aparação
Fácil de remover das lentes
Dispensador incorporado

Caixas de Serviço

Job Trays
Informações Técnicas
• A caixa de serviço padrão é utilizada somente para a surfaçagem
• A caixa combo pode ser utilizada nos dois processos, biselamento e
surfaçagem
• Todas disponíveis em diferentes cores e desenvolvidas para o sistema de
manuseio Satisloh.
Benefícios
• Devido a um disposivo especial de localização, a caixa segura as lentes
blocadas com os porta blocos Satisloh para surfaçagem e acabamento
além de lentes ainda não blocadas
• Também disponível um envelope plástico para carregar o ticket de serviço

Unid. Embalagem

Cód. Produto

Combi job tray grey/white RAL 9002

18 pcs. box

92-003-836

Combi job tray red RAL 3000

18 pcs. box

92-003-837

Novas bandejas de trabalho disponíveis sob pedido

Caixas de serviço para processos
de surfaçagem e acabamento.

