ES-4
Qualidade de acabamento sem igual

Soluções na produção óp ca.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS
Facetadora industrial de alta produção para lentes pre-blocadas:
• Tecnologia de corte com água para qualidade de acabamento sem igual;
• Combina vantagens do fresamento (processo de desbaste) e acabamento com rebolos de diamante (processo de
ﬁnalização);
• Processo tudo em um automa zado, robusto e conﬁável,
incluindo ranhura e furação frontal opcional;
• Consistência e precisão na repe bilidade do formato,
tamanho e qualidade;
• O conceito de ferramenta única pra camente elimina
qualquer correção de tamanho durante a vida da ferramenta;
• Vida ú l da ferramenta excepcionalmente longa, devido
ao corte com água, reduz custos operacionais e frequente
troca e calibração.

• Exclusivo sistema de medição sem contato com a lente, via
câmeras CCD integradas, para um biselamento perfeito;
• Sistema automá co de alimentação de dupla ação compa vel com bandeja simples ou dupla;
• Macros especiais para lentes super hidrofóbico minimizam a derrapagem;
• Manutenção simples com fácil acesso aos componentes;
• Totalmente compa vel com o so ware MES-360.

Até 90 lentes/hora
Materiais: todas lentes orgânicas, CR39, alto índice,
policarbonato, Trivex
Diâmetro da lente: máximo 90 mm (efe vo)
Curvas: até 12 dpt;
Tamanho de B: 18.5 mm (opcional)
Correia transportadora de trás para frente:
1520 x 1430 x 2160 mm / 60 x 56 x 85 pol.
Correia transportadora de frente para trás:
1520 x 1630 x 2160 mm / 60 x 64 x 85 pol.
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