Lex-1000

Το νέο LEX-1000 - αυτόματο σύστημα κοπής
Ο τρόπος κοπής φακών έχει αλλάξει δραμάτικα τα τελευταία χρόνια. Για να ανταποκριθεί
στις σημερινές προκλήσεις η εταιρεία Κάκιας παρουσιάζει το νέο σύστημα κοπής φακών
LEX-1000. Οι υψηλής απόδοσης τροχοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να παρακολουθούν
τις εξελίξεις των οφθαλμικών φακών και των σκελετών.
- Ειδικά σχεδιασμένες διαμαντόπετρες φινιρίσματος και πατενταρισμένες διαδικασίες
για την άριστη κοπή των δύσκολων φακών με υψηλές βάσεις (B6 και B8).
- Άριστο για κάθε τύπο σκελετού, Sports οράσεως και ηλίου.
- Αναβαθμισμένο πρόγραμμα κοπής Advanced Soft Grind για την επεξεργασία φακών με
τις πιο νέες επιστρώσεις (Super hydrophobic).
- Τέλειο αποτέλεσμα στους άξονες.
- Ικανότητα κοπής μικρού μεγέθους φακών “τύπου B” (15,5mm) για τις σημερινές
απαιτήσεις σκελετών. Μικρά ημισέλινα και σκελετοί σχεδιαστών.
- Κατ’επιλογιν το τρυπάνι LEX για σκελετούς Griff.
Συνδυασμοί συστημάτων
LEX I
Περιλαμβάνει τον κεντραδόρο CE-9
- Ακρίβεια με γρήγορο και εύκολο μπλοκάρισμα όλων των τύπων φακών

LEX II
Περιλαμβάνει τον κεντραδόρο ICE-MINI
- Aναβαθμισμένο κεντράρισμα τύπου CAD
- Εύκολη διαχείρηση των παραγγελιών και των δεδομένων τους
- Περιλαμβάνει δυνατότητα αλλαγής σχήματος για τα Nylor & Griff
LEX III
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Περιλαμβάνει τον κεντραδόρο ICE-1000 Super Intelligent Blocker
- Ενσωματωμένη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας για τα Griff
- Σταθεροποίηση φακού κατα την διαδικασία του μπλοκαρίσματος
- Αυτόματος περιστροφέας μπλοκαρίσματος για την σωστή τοποθέτηση του τσοκ και
του αυτοκόλλητου. Επιταχύνει όλη την διαδικασία.
LEX IV = LEX II + LEX-Drill
Περιλαμβάνει τον κεντραδόρο ICE-MINI και το LEX-Drill
-

Aναβαθμισμένο κεντράρισμα τύπου CAD
Εύκολη διαχείρηση των παραγγελιών και των δεδομένων τους
Περιλαμβάνει δυνατότητα αλλαγής σχήματος για τα Nylor & Griff
3D-τρισδιάστατες διαδικασίες για Griff. Διπλές τρύπες, τετράγωνες, για στρας κλπ
Συμπαγής και ωράίος σχεδιασμός

LEX V = LEX ΙII + LEX-Drill
Περιλαμβάνει τον κεντραδόρο ICE-1000 Super Intelligent Blocker και το LEX-Drill
- Ενσωματωμένη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας για τα Griff
- Σταθεροποίηση φακού κατα την διαδικασία του μπλοκαρίσματος
- Αυτόματος περιστροφέας μπλοκαρίσματος για την σωστή τοποθέτηση του τσοκ και
του αυτοκόλλητου. Επιταχύνει όλη την διαδικασία.
- 3D-τρισδιάστατες διαδικασίες για Griff. Διπλές τρύπες, τετράγωνες, για στρας κλπ
Η νέα σείρα LEX-1000 μαζί με την ναυαρχίδα ME-1000 και την οικονομική σειρά LE-1000,
όλες μαζί αντιπροσωπεύουν την συλλογή με τα περισσότερα χαρακτηριστικά.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε το κατάλληλο σύστημα σύμφωνα
με τις ανάγκες σας: 800-11-64335 για Ελλάδα Κλήσεις χώρις χρέωση
{phocadownload view=file|id=2}

2/2

