
Τρυπάνι LessStress

Το τρυπάνι LessStress είναι το βασικό εργαλείο ελέγχου της ποιότητας, της απόδοσης και
των κερδών από την ολοένα και πιο δημοφιλή και επικερδή κατηγορία των σκελετών χωρίς
στεφάνες. Το LessStress II είναι το όργανο με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πολλά
πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, όπως:

  
    -  Αξεπέραστη ακρίβεια με ψηφιακή ένδειξη συντεταγμένων με βήμα 0,05mm
    -  Κλίση κεφαλής τρυπανιού ως προς την κλίση του φακού για γωνία ακριβώς 90 μοιρών
σε οποιαδήποτε βασική καμπυλότητα
    -  Η μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει ρύθμιση της ταχύτητας διάτρησης ανάλογα με το
υλικό του φακού
    -  Διατίθεται αναλυτική διαδικτυακή βάση δεδομένων με συντεταγμένες σκελετών
    -  Η μοναδική μέθοδος αντιγραφής δοκιμαστικού φακού αποτελεί εναλλακτική της
χρήσης της διαδικτυακής βάσης συντεταγμένων σκελετών
    -  Ελκυστική, ελαφριά, Ευρωπαϊκή κατασκευή που καταλαμβάνει μικρό χώρο
    -  Οι ενσωματωμένες έγχρωμες λυχνίες ξένον παρέχουν ορατότητα ακριβείας
    -  Κλίση κεφαλής τρυπανιού (ως προς την κλίση του φακού) που παρέχει γωνία ακριβώς
90 μοιρών σε οποιαδήποτε βασική καμπυλότητα
    -  Πολλές εργασίες: Δυνατότητα διάτρησης οπών, μακρόστενων οπών και εγκοπών
    -  Καταλαμβάνει μικρό χώρο – ελκυστικό και ελαφρύ
    -  Περιλαμβάνει εγγύηση ενός έτους, προσαρμογείς βάσης στο πιο δημοφιλές στυλ και
σετ 8 κοπτικών άκρων (0,9~1,6)
    -  Διατίθενται πρόσθετα κοπτικά άκρα: (800) 644-3343 Επιλογή 6

Βάρος: 12 lbs

Διαστάσεις: 12” (Υ) x 11,5” (Π) x 9” (Β)

Ισχύς: 12V DC / 1,5 A
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Τρυπάνι LessStress

Με το τρυπάνι αυτό, που διαθέτει την ακριβέστερη τεχνολογία της αγοράς και διάφορες
ταχύτητες για τη διάτρηση των πιο μοντέρνων, σκελετών τριών τεμαχίων χωρίς στεφάνες,
δεν σπάνε οι φακοί. Με εναλλασσόμενη τράπεζα φακών για εύκολη φόρτωση ώστε να
εξασφαλίζεται σωστή τοποθέτηση του άξονα με ή χωρίς υποδοχείς, το τρυπάνι LessStress
καταλαμβάνει μικρό χώρο και διαθέτει τράπεζα με ρυθμιζόμενη παντοσκοπική γωνία.

Πρόσφατα βελτιωμένο σύστημα τοποθέτησης φακών για ταχύτερη, ευκολότερη και
ακριβέστερη διάτρηση με κεντραρισμένους φακούς.

Οι κεντραρισμένοι φακοί από τον τροχό τοποθετούνται και ασφαλίζονται με ακρίβεια – με
ένα εύκολο βήμα.
Coordinates link
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http://lessstress.de/index.php?page=koordinaten&lang=en=

