
ES-trace
TRAÇADORA 3D DE ARMAÇÕES

Soluções na produção óptica.
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Dimensões (lxpxa) 26,2 x 44,1 x 24,6 cm / 10,3 x 17,4 x 9,7 pol

Peso 7,4 kg/ 16,9 lbs

Faixa de trabalho 18 mm – 75 mm tracing

Requisitos de 
Energia

100 – 240v, 50/60 Hz. 150 W

Comunicação interface OMA/VCA ou independente 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS 
A ES-trace é uma traçadora automática 3D de armações, 
projetada para todos os tipos de aplicações.   

•	 Design industrial e confiabilidade
•	 Precisão no traçamento de ambos os olhos, e na medição 

da ponte 
•	 Gama completa de formatos incluindo altas curtavuras e 

desenhos pequenos
•	 Monitor e teclado integrados
•	 Orientação de carregamento fácil e vertical
•	 Modificador de formato sem aro

Precisão: A ES-trace traça ambas as lentes para a exata dis-
tância da ponte. Um encoder com resolução de 2.000 pon-
tos e o traçamento 3D garantem uma reprodução altamente 
precisa com extraordinária repetibilidade. 

Gama completa: Eficaz no traçamento de armações com 
alta curvatura, bem como dos menores óculos para crianças. 

Monitor e teclado integrados: O design integrado fornece 
ao operador a imagem da forma traçada e a possiblidade de 
entrada de dados, tudo em um design compacto. 

Carregamento fácil e vertical: simplifica o carregamento 
e evita distorções do formato. Também elimina o risco de 
detritos que danificam os componentes elétricos. 

Modificador de forma: Modifique os formatos traçados  
com a ferramenta de edição para criar formatos personali-
zados.

O teclado integrado compacto 
permite ao operador inserir 
dados do serviço diretamente na 
traçadora.

O monitor integrado permite 
rever a forma traçada

O suporte vertical permite o 
posicionamento da armação na 
orientação perpendicular

OPCIONAIS E CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:

Características adicionais:
•	 Armazena mais de 100 formatos de armações
•	 Completo kit de acessórios, incluindo dispositivo de cali-

bração, porta lentes

Opcionais:
•	 Leitor de códigos de barra
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