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CAPACIDADES E PROCESSOS DO REVESTIMENTO DE CÂMARA

Optical Manufacturing Solutions. 

Recursos + Benefícios:

Este Box Coater de volume médio se encaixa nas necessida-
des de produção de laboratórios de médio e grande portes. 
Combinado com um sistema de limpeza ultrassônico, caixa 
de fluxo laminar e forno de desgaseificação, a Satisloh ofere-
ce todas as soluções para um laboratório de coating: 
MC-Lab-380-X. O laboratório de coating tem sua eficiência 
de produção consideravelmente mais alta quando combina-
do  com a limpeza automatizada das lentes.

• Domo com 3 sectores ou um sistema de flip-over para 
processamento nos dois lados

• Troca fácil e rápida do domo com sectores para o domo 
com flip-over

• Canhão de Íons (Ion Gun) com Shutter (obturador)
• Canhão de elétrons (EBG) com Shutter (obturador)
• Poderoso sistema de bombeamento 

turbomolecular 1900 l/s
• Software HMI inteligente e fácil de usar
• Total compatibilidade com o sistema de execução de 

fabricações MES-360 da Satisloh.
 

Recursos + Benefícios:

Este Box Coater de menor volume autônomo oferece múl-
tiplos processos de coating  e uma maior flexibilidade para 
os laboratórios com necessidades de pequenos lotes de 
produção. A MC-280-X tem os mesmo recursos sofisticados, 
como revestimento AR e espelhamento, dos equipamentos 
1200-DLX e MC-380-X.

• Domo com 3 sectores ou flip-over
• Canhão de Íons (Ion Gun) com Shutter (obturador)
• Canhão de elétrons (EBG) com Shutter (obturador)
• Poderoso sistema de bombeamento turbomolecular 1200 l/s
• Software HMI inteligente e fácil de usar
• Total compatibilidade com o sistema de execução de 

fabricações MES-360 da Satisloh

Capacidade 60 lentes de Ø 70 mm 
(domo de 3 sectores)

30 lentes de Ø 70 mm
(domo inteiro)

Materiais das lentes CR39, policarbonato, alto índice, acrílico, 
fotocrômico, vidro mineral

CR39, policarbonato, alto índice, acrílico, fotocrômico, vidro 
mineral

Dimensões (LxCxA) 940 x 2250 x 2450 mm / 37 x 89 x 96 pol.   1453 x 1481 x 2124 mm / 57 x 58 x 84 pol. 

Peso 1453 kg / 3203 lb 1150 kg / 2535 lb

MC-280-X

CONTATO

1500-X 1200-DLX-2 MC-380-X MC-280-X
Processos
Ultimate Carbon* x x x
Premium x x x x
Performance x x x x
Classic x x x
Multicote X x x x
Spectraflex X x x x x
Metallic mirrors x x x x
Absorbing coatings x x x x
Domo com sectores**

diam. 65 mm 270 198 72 30
diam. 70 mm 246 168 60 27
diam. 75 mm 150 57 24
diam. 80 mm 126 45 24
Domo inteiro sem anéis

diam. 65 mm 245
diam. 70 mm 305 209 30
diam. 75 mm 174
diam. 80 mm 156 26
Flip-over (giro automático)

diam. 65 mm 144 42*** 14****
diam. 70 mm 120 42*** 14****
diam. 75 mm 108 35*** 14****
diam. 80 mm 96 14****
*Marca registrada na América do Norte    **Sector sem anéis disponível mediante solicitação   
***Disponível com o sistema flio-over comum e rápido   ****Sistema flip-over rápido
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REVESTIMENTO AR E ESPELHAMENTO DE 
LENTES OFTÁLMICAS

A Satisloh é líder em equipamentos para reves-
timento antirreflexo (AR) e espelhamentos. A 
experiência da empresa se baseia no desenvol-
vimento e na construção de sistemas de revesti-
mento sofisticados há mais de 50 anos. 
A inovação, a variedade de equipamentos e pro-
cessos e a ágil equipe de serviços, que mantém 
as máquinas Satisloh em execução, ajudam os 
clientes a se destacarem da concorrência.

Cobrindo toda a cadeia produtiva, a Satisloh 
oferece uma ampla gama de processos AR, 
espelhamentos e top coats super-hidrofóbicos 
consagrados pelo mercado e de fácil instalação, 
assim como insumos apropriados a todos os 

tipos de lente e requerimentos de qualidade.

Com crescente sofisticação e controle das câma-
ras de vácuo, foram desenvolvidos novos designs 
de revestimentos únicos e com específicas 
dureza, reflexão residual, transmissão e outros 
atributos de desempenho. Independentemente 
do processo, o vasto conhecimento da Satisloh 
em relação aos equipamentos, processos e 
insumos garante um revestimento uniforme de 
qualidade e alta repetibilidade em cada um dos 
lotes produzidos.

Para obter especificações técnicas detalhadas, digitalize o código QR ou acesse o site: www.satisloh.com/techspecs

Recursos + Benefícios:

• Os Box Coaters produzem revestimentos AR e espelha-
mentos superiores em todos os materiais de lentes por 
processos de evaporação térmica (PVD), garantindo o 
mais alto nível de qualidade

• O Meissner Trap (bombeamento criogênico) com uma 
superfície 15% maior proporciona tempos de bombea-
mento mais rápidos, rendimentos mais altos e melhora 
de repetibilidade

• O sistema inteligente de escudo móvel otimiza a veloci-
dade de bombeamento e protege contra a contaminação 
das superficies internas

• Estabilização térmica da câmara melhorada devido a uma 
câmara de vácuo reforçada com tubos soldados

• Canhão de elétrons (EBG) simplificado para uma manu-
tenção mais fácil e maior confiabilidade

• Novo sistema de desgaseificação portátil que elimina a 
necessidade de aquecedores superiores caros

• Ecológico: consumo de energia reduzido em 25%
• Deposição assistida por íons otimizada para uma melhor 

adesão e rigidez das camadas
• Controle inteligente e fácil de usar do software HMI sen-

sível ao toque para facilitar o trabalho, as configurações e 
modificações do processo

• Perfeita adaptação entre processos, insumos e máquinas  
garantem o melhor desempenho dos produtos

• Total compatibilidade com o sistema de execução de 
fabricações MES-360 da Satisloh

• Suportes especiais de substrato para produzir revesti-
mentos absorventes que sejam gradientes/bi-gradientes 
(degradê) disponíveis mediante solicitação

Evolução da tecnologia de revestimento da Satisloh. A 1200-
DLX-2 foi construída para atender aos requerimentos de 
produção máxima em grandes laboratórios e à produção em 
massa de lentes para estoque. Ela é baseada na sua prede-
cessora, 1200-DLX, mas foi completamente redesenhada 
para maximizar a produtividade, confiabilidade e eficiência 
energética. O sistema está disponível em: domo de 6 sec-
tores (padrão), domo inteiro sem anéis ou sistema flip-over 
para processamento nos dois lados, oferecendo soluções 
para todos os tipos de aplicação.

Capacidade Até 168 lentes de 72mm de diâmetro 
(Domo de 6 segmentos)

Materiais das lentes Materiais orgânicos e minerais

Dimensões (LxCxA) 2171 x 3145 x 2440 mm / 85,5 x 123,8 x 96 pol.

Peso 3637 kg / 8018 lb

1200-DLX-2

Recursos + Benefícios:

A 1500-X é o Box Coater de maior produtividade da Satis-
loh para lentes AR e solares. É o sistema ideal para grandes 
laboratórios RX e instalações de fabricação em massa que 
desejam maximizar sua produtividade com um revestimento 
confiável e consistente.

•  Alta capacidade: até 305 lentes/lotes de 70 mm de diâ-
metro com surfaçagem completa sem anéis;

• Revestimento sem precedentes para múltiplos processos. 
O sistema flexível deposita revestimentos antirreflexo 
(AR) e/ou espelhamentos em lentes orgânicas e minerais 
por processos de evaporação térmica (PVD);

• Grande Meissner trap (bombeamento criogênico) com 
vasta área de superfície que reduz o tempo de bombea-
mento no início do processo de deposição. Isso melhora 
o revestimento e estabiliza as condições de processo com 
excelentes resultados e repetibilidada;

• Bomba difusora potente e rápida;
• Kit de economia de energia disponível;
• O software HMI, inteligente e fácil de usar, permite que 

os operadores insiram dados rapidamente, configurem 
procedimentos e façam alterações entre os parâmetros 
dos processos; 

• O canhão de elétrons (EBG) fornece alta flexibilidade 
ao selecionar e modificar os processos de revestimento 
(espelhamentos, AR e cores, por exemplo)

• O EBG conta com um porta-filamento simplificado com 
menos peças para facilitar a manutenção, menos reali-
nhamento e mais confiabilidade;

• O canhão de íons (Ion Gun) melhora a adesão do reves-
timento a vários tipos de substratos e pode ser usado 
durante a deposição da camada (assistência iônica);

• Total compatibilidade com o sistema de execução de 
fabricações MES-360 da Satisloh;

• Suportes especiais de substrato para produzir revesti-
mentos absorventes que sejam gradientes/bi-gradientes 
(degradê) disponíveis mediante solicitação.

OPCIONAIS:
• Soluções de ferramentas para todas as aplicações de 

processo:
- Domo de 6 setores (padrão e / ou sem anel)
- Domo de 3 setores * (sem anel)
- Domo completo ** (sem anel)

* Disponível apenas na região Ásia-Pacífico

** Excluindo região Ásia-Pacífico

Capacidade • Para lentes Ø 70 mm - até 264 lentes 
(domo de 6 segmentos)

• Para lentes Ø 70 mm - até 276 lentes
(domo de 3 segmentos)

• Para lentes Ø 70 mm - até 305 lentes (domo completo)

Materiais das lentes Materiais orgânicos e minerais

Dimensões (LxCxA) 2384 x 3295 x 2765 mm / 94 x 130 x 109 pol.

Peso 3900 kg / 8598 lb

1500-X



REVESTIMENTO AR E ESPELHAMENTO DE 
LENTES OFTÁLMICAS

A Satisloh é líder em equipamentos para reves-
timento antirreflexo (AR) e espelhamentos. A 
experiência da empresa se baseia no desenvol-
vimento e na construção de sistemas de revesti-
mento sofisticados há mais de 50 anos. 
A inovação, a variedade de equipamentos e pro-
cessos e a ágil equipe de serviços, que mantém 
as máquinas Satisloh em execução, ajudam os 
clientes a se destacarem da concorrência.

Cobrindo toda a cadeia produtiva, a Satisloh 
oferece uma ampla gama de processos AR, 
espelhamentos e top coats super-hidrofóbicos 
consagrados pelo mercado e de fácil instalação, 
assim como insumos apropriados a todos os 

tipos de lente e requerimentos de qualidade.

Com crescente sofisticação e controle das câma-
ras de vácuo, foram desenvolvidos novos designs 
de revestimentos únicos e com específicas 
dureza, reflexão residual, transmissão e outros 
atributos de desempenho. Independentemente 
do processo, o vasto conhecimento da Satisloh 
em relação aos equipamentos, processos e 
insumos garante um revestimento uniforme de 
qualidade e alta repetibilidade em cada um dos 
lotes produzidos.

Para obter especificações técnicas detalhadas, digitalize o código QR ou acesse o site: www.satisloh.com/techspecs

Recursos + Benefícios:

• Os Box Coaters produzem revestimentos AR e espelha-
mentos superiores em todos os materiais de lentes por 
processos de evaporação térmica (PVD), garantindo o 
mais alto nível de qualidade

• O Meissner Trap (bombeamento criogênico) com uma 
superfície 15% maior proporciona tempos de bombea-
mento mais rápidos, rendimentos mais altos e melhora 
de repetibilidade

• O sistema inteligente de escudo móvel otimiza a veloci-
dade de bombeamento e protege contra a contaminação 
das superficies internas

• Estabilização térmica da câmara melhorada devido a uma 
câmara de vácuo reforçada com tubos soldados

• Canhão de elétrons (EBG) simplificado para uma manu-
tenção mais fácil e maior confiabilidade

• Novo sistema de desgaseificação portátil que elimina a 
necessidade de aquecedores superiores caros

• Ecológico: consumo de energia reduzido em 25%
• Deposição assistida por íons otimizada para uma melhor 

adesão e rigidez das camadas
• Controle inteligente e fácil de usar do software HMI sen-

sível ao toque para facilitar o trabalho, as configurações e 
modificações do processo

• Perfeita adaptação entre processos, insumos e máquinas  
garantem o melhor desempenho dos produtos

• Total compatibilidade com o sistema de execução de 
fabricações MES-360 da Satisloh

• Suportes especiais de substrato para produzir revesti-
mentos absorventes que sejam gradientes/bi-gradientes 
(degradê) disponíveis mediante solicitação

Evolução da tecnologia de revestimento da Satisloh. A 1200-
DLX-2 foi construída para atender aos requerimentos de 
produção máxima em grandes laboratórios e à produção em 
massa de lentes para estoque. Ela é baseada na sua prede-
cessora, 1200-DLX, mas foi completamente redesenhada 
para maximizar a produtividade, confiabilidade e eficiência 
energética. O sistema está disponível em: domo de 6 sec-
tores (padrão), domo inteiro sem anéis ou sistema flip-over 
para processamento nos dois lados, oferecendo soluções 
para todos os tipos de aplicação.

Capacidade Até 168 lentes de 72mm de diâmetro 
(Domo de 6 segmentos)

Materiais das lentes Materiais orgânicos e minerais

Dimensões (LxCxA) 2171 x 3145 x 2440 mm / 85,5 x 123,8 x 96 pol.

Peso 3637 kg / 8018 lb

1200-DLX-2

Recursos + Benefícios:

A 1500-X é o Box Coater de maior produtividade da Satis-
loh para lentes AR e solares. É o sistema ideal para grandes 
laboratórios RX e instalações de fabricação em massa que 
desejam maximizar sua produtividade com um revestimento 
confiável e consistente.

•  Alta capacidade: até 305 lentes/lotes de 70 mm de diâ-
metro com surfaçagem completa sem anéis;

• Revestimento sem precedentes para múltiplos processos. 
O sistema flexível deposita revestimentos antirreflexo 
(AR) e/ou espelhamentos em lentes orgânicas e minerais 
por processos de evaporação térmica (PVD);

• Grande Meissner trap (bombeamento criogênico) com 
vasta área de superfície que reduz o tempo de bombea-
mento no início do processo de deposição. Isso melhora 
o revestimento e estabiliza as condições de processo com 
excelentes resultados e repetibilidada;

• Bomba difusora potente e rápida;
• Kit de economia de energia disponível;
• O software HMI, inteligente e fácil de usar, permite que 

os operadores insiram dados rapidamente, configurem 
procedimentos e façam alterações entre os parâmetros 
dos processos; 

• O canhão de elétrons (EBG) fornece alta flexibilidade 
ao selecionar e modificar os processos de revestimento 
(espelhamentos, AR e cores, por exemplo)

• O EBG conta com um porta-filamento simplificado com 
menos peças para facilitar a manutenção, menos reali-
nhamento e mais confiabilidade;

• O canhão de íons (Ion Gun) melhora a adesão do reves-
timento a vários tipos de substratos e pode ser usado 
durante a deposição da camada (assistência iônica);

• Total compatibilidade com o sistema de execução de 
fabricações MES-360 da Satisloh;

• Suportes especiais de substrato para produzir revesti-
mentos absorventes que sejam gradientes/bi-gradientes 
(degradê) disponíveis mediante solicitação.

OPCIONAIS:
• Soluções de ferramentas para todas as aplicações de 

processo:
- Domo de 6 setores (padrão e / ou sem anel)
- Domo de 3 setores * (sem anel)
- Domo completo ** (sem anel)

* Disponível apenas na região Ásia-Pacífico

** Excluindo região Ásia-Pacífico

Capacidade • Para lentes Ø 70 mm - até 264 lentes 
(domo de 6 segmentos)

• Para lentes Ø 70 mm - até 276 lentes
(domo de 3 segmentos)

• Para lentes Ø 70 mm - até 305 lentes (domo completo)

Materiais das lentes Materiais orgânicos e minerais

Dimensões (LxCxA) 2384 x 3295 x 2765 mm / 94 x 130 x 109 pol.

Peso 3900 kg / 8598 lb

1500-X



REVESTIMENTO AR E ESPELHAMENTO DE 
LENTES OFTÁLMICAS

A Satisloh é líder em equipamentos para reves-
timento antirreflexo (AR) e espelhamentos. A 
experiência da empresa se baseia no desenvol-
vimento e na construção de sistemas de revesti-
mento sofisticados há mais de 50 anos. 
A inovação, a variedade de equipamentos e pro-
cessos e a ágil equipe de serviços, que mantém 
as máquinas Satisloh em execução, ajudam os 
clientes a se destacarem da concorrência.

Cobrindo toda a cadeia produtiva, a Satisloh 
oferece uma ampla gama de processos AR, 
espelhamentos e top coats super-hidrofóbicos 
consagrados pelo mercado e de fácil instalação, 
assim como insumos apropriados a todos os 

tipos de lente e requerimentos de qualidade.

Com crescente sofisticação e controle das câma-
ras de vácuo, foram desenvolvidos novos designs 
de revestimentos únicos e com específicas 
dureza, reflexão residual, transmissão e outros 
atributos de desempenho. Independentemente 
do processo, o vasto conhecimento da Satisloh 
em relação aos equipamentos, processos e 
insumos garante um revestimento uniforme de 
qualidade e alta repetibilidade em cada um dos 
lotes produzidos.

Para obter especificações técnicas detalhadas, digitalize o código QR ou acesse o site: www.satisloh.com/techspecs

Recursos + Benefícios:

• Os Box Coaters produzem revestimentos AR e espelha-
mentos superiores em todos os materiais de lentes por 
processos de evaporação térmica (PVD), garantindo o 
mais alto nível de qualidade

• O Meissner Trap (bombeamento criogênico) com uma 
superfície 15% maior proporciona tempos de bombea-
mento mais rápidos, rendimentos mais altos e melhora 
de repetibilidade

• O sistema inteligente de escudo móvel otimiza a veloci-
dade de bombeamento e protege contra a contaminação 
das superficies internas

• Estabilização térmica da câmara melhorada devido a uma 
câmara de vácuo reforçada com tubos soldados

• Canhão de elétrons (EBG) simplificado para uma manu-
tenção mais fácil e maior confiabilidade

• Novo sistema de desgaseificação portátil que elimina a 
necessidade de aquecedores superiores caros

• Ecológico: consumo de energia reduzido em 25%
• Deposição assistida por íons otimizada para uma melhor 

adesão e rigidez das camadas
• Controle inteligente e fácil de usar do software HMI sen-

sível ao toque para facilitar o trabalho, as configurações e 
modificações do processo

• Perfeita adaptação entre processos, insumos e máquinas  
garantem o melhor desempenho dos produtos

• Total compatibilidade com o sistema de execução de 
fabricações MES-360 da Satisloh

• Suportes especiais de substrato para produzir revesti-
mentos absorventes que sejam gradientes/bi-gradientes 
(degradê) disponíveis mediante solicitação

Evolução da tecnologia de revestimento da Satisloh. A 1200-
DLX-2 foi construída para atender aos requerimentos de 
produção máxima em grandes laboratórios e à produção em 
massa de lentes para estoque. Ela é baseada na sua prede-
cessora, 1200-DLX, mas foi completamente redesenhada 
para maximizar a produtividade, confiabilidade e eficiência 
energética. O sistema está disponível em: domo de 6 sec-
tores (padrão), domo inteiro sem anéis ou sistema flip-over 
para processamento nos dois lados, oferecendo soluções 
para todos os tipos de aplicação.

Capacidade Até 168 lentes de 72mm de diâmetro 
(Domo de 6 segmentos)

Materiais das lentes Materiais orgânicos e minerais

Dimensões (LxCxA) 2171 x 3145 x 2440 mm / 85,5 x 123,8 x 96 pol.

Peso 3637 kg / 8018 lb

1200-DLX-2

Recursos + Benefícios:

A 1500-X é o Box Coater de maior produtividade da Satis-
loh para lentes AR e solares. É o sistema ideal para grandes 
laboratórios RX e instalações de fabricação em massa que 
desejam maximizar sua produtividade com um revestimento 
confiável e consistente.

•  Alta capacidade: até 305 lentes/lotes de 70 mm de diâ-
metro com surfaçagem completa sem anéis;

• Revestimento sem precedentes para múltiplos processos. 
O sistema flexível deposita revestimentos antirreflexo 
(AR) e/ou espelhamentos em lentes orgânicas e minerais 
por processos de evaporação térmica (PVD);

• Grande Meissner trap (bombeamento criogênico) com 
vasta área de superfície que reduz o tempo de bombea-
mento no início do processo de deposição. Isso melhora 
o revestimento e estabiliza as condições de processo com 
excelentes resultados e repetibilidada;

• Bomba difusora potente e rápida;
• Kit de economia de energia disponível;
• O software HMI, inteligente e fácil de usar, permite que 

os operadores insiram dados rapidamente, configurem 
procedimentos e façam alterações entre os parâmetros 
dos processos; 

• O canhão de elétrons (EBG) fornece alta flexibilidade 
ao selecionar e modificar os processos de revestimento 
(espelhamentos, AR e cores, por exemplo)

• O EBG conta com um porta-filamento simplificado com 
menos peças para facilitar a manutenção, menos reali-
nhamento e mais confiabilidade;

• O canhão de íons (Ion Gun) melhora a adesão do reves-
timento a vários tipos de substratos e pode ser usado 
durante a deposição da camada (assistência iônica);

• Total compatibilidade com o sistema de execução de 
fabricações MES-360 da Satisloh;

• Suportes especiais de substrato para produzir revesti-
mentos absorventes que sejam gradientes/bi-gradientes 
(degradê) disponíveis mediante solicitação.

OPCIONAIS:
• Soluções de ferramentas para todas as aplicações de 

processo:
- Domo de 6 setores (padrão e / ou sem anel)
- Domo de 3 setores * (sem anel)
- Domo completo ** (sem anel)

* Disponível apenas na região Ásia-Pacífico

** Excluindo região Ásia-Pacífico

Capacidade • Para lentes Ø 70 mm - até 264 lentes 
(domo de 6 segmentos)

• Para lentes Ø 70 mm - até 276 lentes
(domo de 3 segmentos)

• Para lentes Ø 70 mm - até 305 lentes (domo completo)

Materiais das lentes Materiais orgânicos e minerais

Dimensões (LxCxA) 2384 x 3295 x 2765 mm / 94 x 130 x 109 pol.

Peso 3900 kg / 8598 lb

1500-X
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CAPACIDADES E PROCESSOS DO REVESTIMENTO DE CÂMARA

Optical Manufacturing Solutions. 

Recursos + Benefícios:

Este Box Coater de volume médio se encaixa nas necessida-
des de produção de laboratórios de médio e grande portes. 
Combinado com um sistema de limpeza ultrassônico, caixa 
de fluxo laminar e forno de desgaseificação, a Satisloh ofere-
ce todas as soluções para um laboratório de coating: 
MC-Lab-380-X. O laboratório de coating tem sua eficiência 
de produção consideravelmente mais alta quando combina-
do  com a limpeza automatizada das lentes.

• Domo com 3 sectores ou um sistema de flip-over para 
processamento nos dois lados

• Troca fácil e rápida do domo com sectores para o domo 
com flip-over

• Canhão de Íons (Ion Gun) com Shutter (obturador)
• Canhão de elétrons (EBG) com Shutter (obturador)
• Poderoso sistema de bombeamento 

turbomolecular 1900 l/s
• Software HMI inteligente e fácil de usar
• Total compatibilidade com o sistema de execução de 

fabricações MES-360 da Satisloh.
 

Recursos + Benefícios:

Este Box Coater de menor volume autônomo oferece múl-
tiplos processos de coating  e uma maior flexibilidade para 
os laboratórios com necessidades de pequenos lotes de 
produção. A MC-280-X tem os mesmo recursos sofisticados, 
como revestimento AR e espelhamento, dos equipamentos 
1200-DLX e MC-380-X.

• Domo com 3 sectores ou flip-over
• Canhão de Íons (Ion Gun) com Shutter (obturador)
• Canhão de elétrons (EBG) com Shutter (obturador)
• Poderoso sistema de bombeamento turbomolecular 1200 l/s
• Software HMI inteligente e fácil de usar
• Total compatibilidade com o sistema de execução de 

fabricações MES-360 da Satisloh

Capacidade 60 lentes de Ø 70 mm 
(domo de 3 sectores)

30 lentes de Ø 70 mm
(domo inteiro)

Materiais das lentes CR39, policarbonato, alto índice, acrílico, 
fotocrômico, vidro mineral

CR39, policarbonato, alto índice, acrílico, fotocrômico, vidro 
mineral

Dimensões (LxCxA) 940 x 2250 x 2450 mm / 37 x 89 x 96 pol.   1453 x 1481 x 2124 mm / 57 x 58 x 84 pol. 

Peso 1453 kg / 3203 lb 1150 kg / 2535 lb

MC-280-X

CONTATO

1500-X 1200-DLX-2 MC-380-X MC-280-X
Processos
Ultimate Carbon* x x x
Premium x x x x
Performance x x x x
Classic x x x
Multicote X x x x
Spectraflex X x x x x
Metallic mirrors x x x x
Absorbing coatings x x x x
Domo com sectores**

diam. 65 mm 270 198 72 30
diam. 70 mm 246 168 60 27
diam. 75 mm 150 57 24
diam. 80 mm 126 45 24
Domo inteiro sem anéis

diam. 65 mm 245
diam. 70 mm 305 209 30
diam. 75 mm 174
diam. 80 mm 156 26
Flip-over (giro automático)

diam. 65 mm 144 42*** 14****
diam. 70 mm 120 42*** 14****
diam. 75 mm 108 35*** 14****
diam. 80 mm 96 14****
*Marca registrada na América do Norte    **Sector sem anéis disponível mediante solicitação   
***Disponível com o sistema flio-over comum e rápido   ****Sistema flip-over rápido
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