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O PCD Ø6mm é utilizado para o 
pré corte e redução de diâmetro.
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Subject to technical changes

Auto-calibração da ferramenta.

VFT-MACRO-E

• Ferramenta rápida VFT para máxima precisão e suavida-
de da superfície, permitindo um curto processo "cut to 
polish”.

• Sem fresa; O PCD Ø6mm é utilizado para o pré corte e 
redução de diâmetro.

• Qualidade e desempenho uniforme na produção, devido 
à estabilidade proporcionada pelo projeto da câmara de 
trabalho.

• Com a capacidade de produção para até 25 lentes por 
hora, é a perfeita solução para pequenos laboratórios.

• Modo de economia de energia: sempre quando ociosa 
a máquina reduz o fluxo de ar através dos rolamentos 
aerostáticos através da redução da pressão.

• Interface amigável e de fácil operação.
• Compatibilidade total com MES -360, o sistema de exe-

cução de fabricação da Satisloh.

Gerador manual compacto com preço econômico baseado 
no VFT-macro, possui tecnologia VFT comprovada e atende 
todos os requisitos para a produção de lentes free form de 
alta qualidade. O VFT-macro-E oferece um excelente valor e é 
a máquina perfeita para entrar no mundo da geração digital.

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Gravação mecânica.
• Pode ser atualizado com o All Format Software 
• A calibração semi-automatizada da máquina garante 

resultados precisos.
• Diagnóstico remoto.
• Atualização para a versão completa do VFT-macro.

Produtividade Até 25 lentes/hora

Faixa de trabalho Côncava: até - 14,5 dpt

Materiais Todos os materiais orgânicos

Dimensão 
(lxpxa)

1100 x 1200 x 1500 mm/
43 x 47 x 59 pol

Peso <800 kg / 1,764 lbs


