ART-DEBLOCKER-M
DESBLOCADORA MANUAL PARA LENTES
COM BLOCAGEM ART

Optical Manufacturing Solutions.

Separa rapidamente a lente e o
porta bloco ART.

Jato de água de alta pressão para
o desbloqueio das lentes.

ART-DEBLOCKER-M

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia de desbloqueio de lentes ART manual compacta.
A ART-Deblocker-M usa um jato de água de alta pressão para
separar as lentes, o porta bloco e o adesivo após o revestimento ou o polimento. É a solução perfeita para laboratórios
com requisitos de fabricação de baixo a médio volume.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS
• A lente e o porta bloco são separados rapidamente por
um jato de água, mesma tecnologia usada na
ART-Deblocker-A automatizada;
• Ajuste mecânico simples para diferentes curvaturas do
porta bloco;
• Fácil operação e manutenção;
• O ciclo de água fechado reduz o desperdício.

Produtividade

Até 100 lentes/hora

Faixa de trabalho

Plano até +15 dpt curva base
Prisma até 5°
Lentes progressivas, multifocais e
visão simples

Materiais

Todos os materiais orgânicos

Dimensão
(lxpxa)

768 x 735 x 1539 mm
30 x 29 x 61 pol

Peso

225 kg / 496 lb
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