
Le 1000

Ο νέος βασικός εξοπλισμός

Γνωρίστε τη νέα γενιά πλήρως αυτοματοποιημένων τροχών χωρίς φόρμες

Το νέο Le 1000 αντιπροσωπεύει το νέο επίπεδο υπεροχής με τη θρυλική τεχνολογία
επεξεργασίας φακών της NIDEK, προσφέροντας την ευκολία στη χρήση, την ακρίβεια και
την ανώτερη ποιότητα που έχει μάθει η βιομηχανία να περιμένει από εμάς σε οικονομική
τιμή.

  

Ανθεκτικός μηχανισμός βαρέως τύπου

Το Le 1000 σχεδιάστηκε με τις πλέον προηγμένες τεχνικές σχεδιασμού με τη βοήθεια Η/Υ
(CAD). Ένα σύστημα απευθείας μετάδοσης της κίνησης διατηρεί τον κυλινδρικό άξονα σε
κάθε κοπή. Το μέγεθος ελέγχεται από ένα πρόσφατα σχεδιασμένο συγκρότημα απευθείας
μετάδοσης κίνησης στον άξονα Υ με εξειδικευμένο σερβομοτέρ, με το οποίο επιτυγχάνονται
σταθερά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Ένα ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης
διατηρεί σταθερή την πίεση συγκράτησης, χωρίς όμως να βλάπτει τις επιστρώσεις του
φακού. Σε συνδυασμό, αυτά τα εξαρτήματα αποτελούν έναν ανθεκτικό μηχανισμό βαρέως
τύπου.
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Δημιουργία αυλακώσεων & Μπιζουτάρισμα ασφαλείαςΤο Le 1000 διαθέτει έναν ειδικά σχεδιασμένο τροχό δημιουργίας αυλακώσεων, ο οποίοςεπιτυγχάνει αυλακώσεις εξαιρετικής ποιότητας με θαυμαστή ακρίβεια. Οι φακοί με υψηλήβασική καμπυλότητα χαράσσονται άψογα με τον τροχό δημιουργίας αυλακώσεων μεμειωμένη διάμετρο, που μπορεί να ρυθμιστεί στη βέλτιστη γωνία. Με τον πρόσφατασχεδιασμένο τροχό μπιζουταρίσματος ασφαλείας επιτυγχάνεται σχεδιασμός και εμφάνισηακριβείας, όσο αφορά στην πατούρα ασφαλείας, σε κάθε φακό. Υπάρχει δυνατότηταεπιλογής της θέσης της πατούρας ασφαλείας, είτε στην μπροστινή και την πίσω πλευράείτε μόνο στην πίσω πλευρά.Ενσωματωμένος αεραγωγός για απόσμησηΔιαθέτει αγωγό όπου μπορούν να συνδεθούν σωλήνες εξοπλισμού απόσμησης καιανεμιστήρων αερισμού για τον έλεγχο της οσμής κατά την επεξεργασία των φακών.Τρισδιάστατη αποτύπωση σκελετού υψηλής ακρίβειαςΤο Le 1000 διαθέτει ενσωματωμένο παντογράφο στην κύρια κονσόλα, που καταλαμβάνειελάχιστο χώρο. Με τον φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό του, η θέση του σκελετούπαρατηρείται εύκολα κατά τη διαδικασία της αποτύπωσης.Σταθεροποιητής πίεσης συγκράτησηςΈνα ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης διατηρεί σταθερή την πίεση συγκράτησης,χωρίς όμως να βλάπτει τις επιστρώσεις του φακού. Η πίεση συγκράτησης διατηρείταισταθερή ώστε να αποφεύγονται τυχόν περιττές παραμορφώσεις του φακού και ζημιές τηςεπίστρωσής του καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου κοπής.{phocadownload view=file|id=3}        
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