A
II

A

A
Máquinas
A2
A4
A8
A 14
A 20
A 26
A 28
A 30
A 37
A 40
A 45
A 46

Pupilómetros
Lensómetros
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Várias vezes copiado, nunca alcançado!
Top Product

Feito no Japão, o pupilómetro destaca-se através de sua qualidade no acabamento, ergonomia e design impecável.
Simples e fácil de usar, com um ecran digital, medidor CVD integrado e ainda um design de excelência, alcançado através
de sinergias entre a forma e a funcionalidade do aparelho. Com este pupilómetro oferecerá um serviço melhor e mais
fiável ao seu cliente.

Marca de medição DNP
Linha de fixação
Vértice da cornea
Parte de trás das lentes

Leitura DP-Total

Leitura DNP

Alternação entre medição DNP
e medição vértex

Interruptor principal
(Liga/Desliga)

Graduadores
para medição da DNP

Distância de medição, ajustável
entre 30 cm e ∞
Regulador para aumento de imagem

Pupilómetro Design B&S
Pupilómetro com design inovador da B & S. Devido à sua forma
ergonómica, adapta-se facilmente à mão.
• Possibilidade de alternar entre medição monocular e binocular
• Ponto de fixação com iluminação intensa garante uma identificação
fácil do reflexo corneano
• Display LCD indicando DP e DNP total e individual
• Possibilidade de alternar entre medição de DNP e medição vértex
• Medição sem graduação da DNP
• Funcionamento com pilhas, desliga-se automaticamente
após 1 minuto
• Regulador para aumento de imagem
2385 00

Dados técnicos
Visor:

Ecrã LCD

Fixação:

Círculo de luz

Campo de medição
Binocular:

46,0 a 82,0 mm em passos de 0,5

Monocular:

23,0 a 41,0 mm em passos de 0,5

Distância da medição
alternável entre:

30, 35, 40, 50, 65 cm; 1,0, 2,0 m; ∞

Voltagem:

4 x 1,5 V Micro (tipo AAA)

Dimensões (L x A x P):

155 x 52 x 220 mm

Peso:

655 g inclusive pilhas

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

A
3
Leitura DP-Total

Interruptor principal
(Liga/Desliga)
Leitura DNP
Graduadores
para medição da DNP
Alternação entre medição
DNP e medição vértex

Distância de medição,
ajustável entre 30 cm e ∞

Regulador para aumento de imagem

Pupilómetro
Pupilómetro com display digital para a definição exata e confortável da
distância pupilar.
• Possibilidade de alternar entre medição monocular e binocular
• Ponto de fixação com iluminação intensa garante uma fácil
identificação do reflexo da córnea
• LC-Display grande com fácil leitura da DP e DNP
• Possibilidade de alternar entre medição de DNP e córnea vértex
• Regulador para aumento de imagem
2387 00

Dados técnicos
Visor:

Ecrã LCD

Fixação:

Círculo de luz

Campo de medição
Binocular:

45,0 a 82,0 mm em passos de 0,5

Monocular:

22,5 a 41,0 mm em passos de 0,5

Distância da medição
alternável entre:

30, 35, 40, 50, 65 cm; 1,0, 2,0 m; ∞

Voltagem:

2 x 1,5 V Mignon (tipo AA)

Dimensões (L x A x P):

166 x 63 x 221 mm

Peso:

680 g

12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Lensómetro Automático
BS-4000 WF
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia de Sensor Hartmann
LCD ajustável e sensível ao toque
Leitura automática de potências
Reconhecimento automático de lentes progressivas
Leitura de UV e DP
Apto para medição de lentes de contacto
Apresentação do prisma resultante
Inclui impressora térmica

2357 10

12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Acessórios para BS-4000 WF
Exclusivamente na B&S

Tinteiros para máquinas
• Para lentes com e sem tratamento
• Elevado contraste no processo de centralização e bloqueio
das lentes, principalmente em lentes coloridas
Branco
2357 60

3 peças

Papel de impressão
• Largura do rolo: 55 mm
• Diâmetro do rolo: 25 mm

2357 51

3 rolos

2357 52

10 rolos

Lensómetro ocular
•
•
•
•
•
•
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Ajuste de inclinação do corpo do lensómetro
Fácil manuseio
Marca de medição clara e nítida
Leitura interna
Inclui compensador de prisma
Sistema de marcação: Almofada de tinta

Acessórios:
• 1 Almofada de tinta, 1x Tinta, 1 Capa protetora
2355 20
12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Acessórios para o lensómetro ocular
Tinteiro para lensómetro ocular
2355 19

Dados técnicos de ambos os lensómetros
Dados técnicos

2357 10
BS-4000 WF

2355 20
Okular

Esférico:

– 25 a + 25 dpt.

– 25 a + 25 dpt.

Cilíndro:

– 10 a + 10 dpt.

– 25 a + 25 dpt.

Eixo:

0° a 180°

0° a 180°

Adição:

0 a 10 dpt.

alcance de medição

Prisma:

0 a 15 ∆

0 a 20 ∆

Dioptrias:

0,01/0,12/0,25 dpt.

0,125 dpt. a ± 5,0 dpt.

Prisma:

0,01/0,12/0,25 ∆

Alcançe de medição

Unidades de medição
0,25 dpt. a ± 5,0 dpt.
0,5 dpt. a ± 2,0 dpt.
1,0 dpt. a ± 2,0 dpt.
Apresentação do prisma:

Coordenadas
cartesianas e polares

Coordenados polares

Medição
Feixe de medição Ø 8 mm:

X

Distância naso pupilar 50 a 86 mm (gradação 0,5 mm):

X

Transmissão UV 0 a 100 % (375 nm):

X

Objetos de medição lentes visão simples:

X

X

Objetos de medição lentes bifocais:

X

X

Objetos de medição lentes trifocais:

X

X

Objetos de medição lentes multifocais:

X

Objetos de medição lentes de contato:

X

Display
Ecran touch colorido:

X

Comunicação externa
Porta Serial RS-232C:

X

Características gerais
Impressora térmica:

X

Potência:

25 W

35 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0042 kWh

0,0058 kWh

Tensão:

240 V

240 V

Dimensões (L x A x P):

161 x 372 x 222 mm

150 x 450 x 280 mm

Peso:

5,5 kg

4,9 kg
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Aparelhos ultra-som OPTOSONIC!
Equipamentos profissionais fabricados na Alemanha.
Resultados optimizados
• Ultra-som eficiente, qualidade duradoura, frequência 37 kHz
• Função adicional «Sweep» para distribuição perfeita da ressonância através
da modulação da frequência
• Função «Degas» para uma limpeza eficaz
Equipamento duradouro
• Bandeja de limpeza de aço inox resistente à corrosão – confere uma limpeza
rápida e eficiente
• Tampa para redução de ruídos
Fácil utilização
• Controlos protegidos e de fácil utilização
• Botão giratório para seleção do tempo de limpeza, entre 1 a 30 minutos
• Mostradores-LED para indicar as funções do aparelho ultra-som
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OPTOSONIC Silence «O clássico silencioso»
• Ideal para o balcão de vendas, pois é muito silencioso
• Limpeza com frequência de 80 KHz
• Aparelho compacto com bacia de 0,8 l
2977 00

Dados técnicos
Bandeja (L x A x P):

190 x 60 x 85 mm

Capacidade da bandeja:

apróx. 0,8 l

Frequência:

80 kHz

Potência:

30 W

Consumo de energia por 10 min:

0,005 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

206 x 178 x 116 mm

Peso:

2 kg

Cestas de imersão:

2974 10

36 meses de garantia!
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OPTOSONIC «O Clássico»
• Aparelho compacto com bacia de 0,8 l
2974 00
36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

OPTOSONIC «O Grande»
• Aparelho confortável com bacia de 2,8 l
• Botão giratório na lateral da carenagem para esvaziamento fácil da
solução de limpeza através de uma válvula na parte traseira do aparelho
• Alças de plástico
• Mais potência, portanto melhor efeito de limpeza

2975 00
36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

OPTOSONIC «O Grande –
com aquecedor incluido»
Tecnicamente igual ao Art. 2975 00, porém inclui ainda:
• O processo de limpeza pode ser iniciado com a temperatura controlada
• Aquecedor com proteção contra super-aquecimento para uma limpeza
ainda melhor
• Regulação de temperatura com botão giratório de 30 a 80 °C em 5 passos
• Mostradores-LED para valores atuais e valores programados
da solução de limpeza
2976 00
36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Dados técnicos

2974 00

2975 00

2976 00

Bandeja (L x A x P):

190 x 60 x 85 mm

240 x 100 x 137 mm

240 x 100 x 137 mm

Capacidade da bandeja:

apróx. 0,8 l

apróx. 2,8 l

apróx. 2,8 l

Frequência:

37 kHz

37 kHz

37 kHz

Potência:

30 W

80 W

280 W, inclusive aquecedor adaptado 200 W

Consumo de energia por 10 min:

0,005 kWh

0,0133 kWh

0,0467 kW

Voltagem:

230 V

230 V

230 V

Dimensões (L x A x P):

206 x 178 x 116 mm

300 x 214 x 179 mm

300 x 214 x 179 mm

Peso:

2 kg

3,3 kg

3,3 kg

Cestas de imersão:

2974 10

2975 10

2975 10

Aparelho ultra-som para embutir
• A
 parelho compacto inovador: ultra-som e gerador unificado numa bacia
e elemento controlador com relógio separado da bacia
• Com «esgoto» integrado para uma fácil montagem e adapatação
a um balcão de serviço
• Tecnologia parecida como o Art. 2974 00 (veja A 10); ex. com
função «Sweep» permanente para distribuição uniforme do ultra-som
• Opcional disponível: Depósito interior com grelha de escoamento

2970 10

Dados técnicos
Bacia (L x A x P):

190 x 60 x 85 mm

Capacidade da bacia:

apróx. 0,8 l

Frequência:

37 kHz

Potência:

30 W

Consumo de energia por 10 min:

0,005 kWh

Voltagem:

230 V

Medidas externas (L x A x P):

206 x 178 x 116 mm

Peso:

2 kg

Bandeja para enxaguar:

2974 10

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Acessórios
Cesta de metal

Cesta de metal

Para os aparelhos N. Art. 2970 10, 2974 00 e 2977 00.

Para os aparelhos N. Art. 2975 00 e 2976 00.

2974 10

2975 10

177 x 35 x 74 mm sem alças

200 x 55 x 107 mm sem alças

211 g

400 g

Cesta de plástico
Para os aparelhos N. Art. 2970 10, 2974 00 e 2977 00.

2971 02
185 x 47 x 85 mm
49 g

OPTOCLEAN e concentrado de limpeza
podem ser encontrados na página E 19.
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Aparelho de ultra-som
Para limpeza de óculos e jóias

Compacto
• Caixa em plástico com base em aço inoxidável
• Desligar automático após: 3 min

2973 80

Dados técnicos
Capacidade da bandeja:

0,3 l

Frequência:

42 kHz

Potência:

35 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0058 kWh

Voltagem:

220 a 240 V

Dimensões externas (L x A x P):

195 x 115 x 115 mm

Peso:

1 kg

12 meses de garantia!

Pequeno
•
•
•
•

Caixa em plástico com base em aço inoxidável
Com iluminação interior LED
Desligar automático após: 3 min
Com depósito

2973 50

Dados técnicos
Capacidade da bandeja:

0,6 l

Frequência:

42 kHz

Potência:

50 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0083 kWh

Voltagem:

220 a 240 V

Dimensões externas (L x A x P):

200 x 138 x 150 mm

Peso:

0,9 kg

12 meses de garantia!
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Com tanque destacável
•
•
•
•

Tanque destacável para um fácil manuseamento na mudança da água
Caixa em plástico com base em aço inoxidável
Com temporizador para paragem automática após o tempo marcado
Com tanque

2973 60

Dados técnicos
Capacidade da bandeja:

0,6 l

Frequência:

42 kHz

5 tempos de trabalho:

90, 180, 280, 380 e 480 s

Potência:

50 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0083 kWh

Voltagem:

220 a 240 V

Dimensões externas (L x A x P):

200 x 195 x 150 mm

Peso:

1,25 kg

12 meses de garantia!

Grande
•
•
•
•

Com temporizador para paragem automática após o tempo marcado
Materiais de alta qualidade, com base em aço inoxidável e tampa
Adequado para uso prolongado
Com tanque

2973 40

Dados técnicos
Capacidade da bandeja:

1,1 l

Frequência:

42 kHz

5 tempos de trabalho:

90, 180, 280, 380 e 480 s

Potência:

60 a 70 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0117 kWh

Voltagem:

220 a 240 V

Dimensões externas (L x A x P):

200 ×180 ×160 mm

Peso:

1,75 kg

12 meses de garantia!
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Uma obrigação para todas as lojas de ótica
que valorizam conforto e design.
Top Product

O aparelho transmite competência e é ideal para trabalhos no balcão de venda. A OPTIFORMA pode ser embutida
no balcão de vendas. Os óculos podem ser aquecidos praticamente sem ruído. O regulador digital de temperatura /
tempo de utilização para processar materaias delicados, demonstra a qualidade do produto fabricado na Alemanha.

OPTIFORMA-Profi
• Funcionamento silencioso
• Temperatura e tempo de utilização ajustáveis através de
teclas e display LC
• Utilização através de menú e visualização de texto
• Proteção de sobreaquecimento
• Desligar automático quando o aparelho é inclinado
• Fase de resfriamento automático
• Possibilidade de embutimento em mesas ou bancadas,
profundidade: 145 mm
• Inclui gabarito de instalação para mesas de trabalho
com espessura a no máximo 28 mm
• Distância entre as saídas de ar: 45 mm
• Acessório para aquecimento uniforme

Dados técnicos
Regulação da temperatura:

60 a 140 °C

Tempo de utilização ajustável:

50 a 249 s

Termostato de proteção contra sobreaquecimento
Potência:

800 W

Consumo de energia por 10 min:

0,1333 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

230 x 228 x 275 mm

Peso:

2,1 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Preto/Cinza

2872 01

Gabarito de instalação para OPTIFORMA-Profi N. Art. 2872 . .
2872 25
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l D esign-

Zentrum
NordrheinWestfalen

Design-Inovações
Premiação para alta
qualidade no Design

OPTIFORMA-Standard
•
•
•
•
•

Potenciômetro de regulação de temperatura
Acessórios para aquecimento pontual
Desligar automático quando o aparelho é inclinado
Proteção para sobreaquecimento
Distância entre as saídas de ar: 45 mm
Preto/Cinza

2871 01

Dados técnicos
Regulação da temperatura:

80 a 140 °C

Termostato de proteção contra sobreaquecimento
Potência:

800 W

Consumo de energia por 10 min:

0,1333 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

170 x 228 x 190 mm

Peso:

1,5 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Um clássico otimizado
Top Product

Em cooperação com a universidade técnica de Aalen, Alemanha, foi desenvolvido um estudo referente à distribuição
ideal de calor que foi transformado em realidade nesta nova geração de ventilete OPTIMONSUN.
Este artigo tem a marca Breitfeld & Scheliekert, sendo construído na Alemanha com todos os processos de elevado
controle de qualidade. A versão eletrónica dispõe de uma 3º programação para altas temperaturas (180–230 ºC) e
assim conseguir trabalhar com materiais nobres como madeira ou chifre.

Heißluftgerät eines anderen Anbieters
Standardabweichung 42.76°C
Mittelwert 63.52°C
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Optimonsun
Standardabweichung 9.81°C
Mittelwert 95.85°C

40

Temperatur [°C]
180

Aussparungen

30

160

20

140

10
120

Deckel

0

100

-10

80

-20

2866 . .

60

-30
Aussparungen

2865 . .

-40
40

20

0

40
-20

-40

Design Ventilete OPTIMONSUM
• Aparelho inovador com design moderno e distribuição ideal de calor
• Manuseio confortável da armação por conta da abertura otimizada
do bocal
• Proteção de sobreaquecimento
• Disponível na versão tradicional, e para embutir em balcão de vendas
• Com bocal Ø 85 mm, largura fenda 30 mm, profundidade fenda 34 mm
• Inclui saída de calor
• 2,5 m cabo espiral (2 m cabo normal na versão de embutir)

2865 00
Branca

2865 01
Preto
Metálico

2865 02
Cinza
Metálico

2865 03
Azul

2866 00
Branca

2866 01
Preto
Metálico

2866 02
Cinza
Metálico

2866 03
Azul

2865 . .

Design Ventilete eletrónica OPTIMONSUM
Tecnicamente igual ao Art. 2865 . ., mas inclui ainda:
• Sensor de movimento para um maior conforto
• 3 opções (utilização continua, 10 min, programa especial para
chifre até 230 ºC)
• Com controlo electrónico de tempratura constante
• Desligar automático após 3 horas

2866 . .

36 meses de garantia!
Peças de reposição
podem ser fornecidas.

Dados técnicos:

2865 . .

2866 . .

Temperatura:

180 °C

min. 60 °C, máx. 230 °C

Temperatura aquecimento puntiforme:

máx. 200 °C

máx. 240 °C

Regulador de temperatura:

Não

Sim

Potência:

155 W

300 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0258 kWh

0,0499 kWh

Voltagem:

230 V

230 V

Dimensões (L x A x P):

190 x 265 x 190 mm

190 x 265 x 190 mm

Peso:

1,7 kg

1,7 kg

OPTIMONSUN
• Com bacia de plástico Ø 85 mm, largura da fenda 30 mm,
profundidade fenda 20 mm
• Sem comando de temperatura
• Carenagem de metal
• Cabo de força espiral de 2 m
2867 . .

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

2867 01
Pretometálico

2867 10
Cinzametálico

2867 . .

OPTIMONSUN Electronic
Tecnicamente igual ao Art. 2867 . ., mas inclui ainda:
• Comando electrónico para manter a temperatura constante,
regulação contínua possível

2869 . .

2869 01
Pretometálico

2869 10
Cinzametálico

2869 15
Azul

2869 22
Branco

36 meses de garantia!
2869 . .

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Dados técnicos

2867 . .

2869 . .

Temperatura:

máx. 180 °C

min. 65 °C, máx. 180 °C

Temperatura em caso de bocal montado:

máx. 200 °C

máx. 200 °C

Regulagem de temperatura:

no

regulação contínua possível

Potência:

215 W

250 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0358 kWh

0,0417 kWh

Tensão:

230 V

230 V

Dimensões (L x A x P):

100 x 250 x 160 mm

100 x 250 x 160 mm

Peso:

1,3 kg

1,7 kg

2867 15
Azul

2867 22
Branco
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Ventilete Fata Up Plus / Fata Up
• Modelo silencioso e robusto
• Aparelho leve com ou sem regulador de temperatura
• Inclui saída de calor

Fata up Plus (com controle de temperatura)
Branca
2878 00

Preto
2878 01

Fata up (sem controle de temperatura)
Branca
2878 10

Preto
2878 11

Dados técnicos
Regulação da temperatura:

0–150 °C

Potência:

350 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0583 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

152 x 180 x 322 mm

Peso:

1,9 kg

60 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Ventiletes Zita Plus
•
•
•
•
•

Comando eletrónico para manter a temperatura constante
Reguláveis continuamente
Distância entre as saídas de ar: 35 mm
Inclui bocal de aquecimento
Carenagem de metal

2875 00

Dados técnicos
Nivel de temperatura I:

75 °C

Nivel de temperatura II:

150 °C

Potência:

900 W

Consumo de energia por 10 min:

0,1499 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

144 x 213 x 200 mm

Peso:

1,46 kg

60 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Ventiletes Maga S

A
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• A
 parelho robusto com aquecimento bilateral ideal
para o setor de montagem
• Duas temperaturas eletronicamente controláveis
• Distância entre as saídas de ar: 45 mm
• Inclui bocal de aquecimento
• Carenagem de metal
2876 00

Dados técnicos
Nivel de temperatura I:

75 °C

Nivel de temperatura II:

150 °C

Potência:

1.500 W

Consumo de energia por 10 min:

0,2499 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

305 x 220 x 210 mm

Peso:

3 kg

60 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

VENTILETTE modelo 3
•
•
•
•
•
•

 om bacia de plástico Ø 80 mm, Largura da fenda 30 mm
C
Chassi em metal leve fundido
Motor apoiado em calços de borracha, funcionamento sliencioso
Motor universal para corrente alternada e contínua
Contactos de carvão extralongos para aumento da durabilidade
Com interruptor para ar quente e ar frio

2861 22

Marfim

VENTILETTE modelo 3, eletrónica
• C
 omo o N. Art. 2861 22, no entanto com regulação contínua
das temperaturas de 40 a 200 °C.
2861 42

Marfim

Dados técnicos

2861 22

2861 42

Intervalo de temperaturas:

a máx. 160 °C

40 a 200 °C

		
Potência:

450 W

(reguláveis continuamente)
800 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0749 kWh

Tensão:

230 V

230 V

Dimensões (L x A x P):

275 x 135 x 145

275 x 135 x 145

(Ø da base) mm

(Ø da base) mm

1,3 kg

1,6 kg

Peso:

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

0,1333 kWh

A
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O aparelho original do Japão é imbatível:
Top Product

Materiais de alta qualidade como por exemplo buchas de latão e rolamentos de ponta, motores com tecnologia
comprovada através de muitos anos de experiência proporcionam ao «TAKUBOMATIC» fiabilidade e uma vida útil
extremamente longa. Ideal para o uso contínuo.

Takubomatik máquina de abrir cava
• R
 odas grandes apoiadas de maneira especial possibilitam
a abertura de cava em formas difíceis
• Profundidade da cava ajustável
• Abertura da cava pode ser posicionada
paralelamente à curvatura côncava da lente
• Escolha de quatro possibilidades para a
colocação da cava:
–C
 ava fresada paralelamente à face convexa ou côncava
– Cava guiada livremente
– Cava guiada manualmente
• Uma adaptação à curvatura da lente não é necessária
• Através da adaptação da peça N. Art. 2893 20, também
podem ser feitas facetas Lenti
2894 00 N

Dados técnicos
Profundidade da ranhura:

0 a 0,7 mm

Largura da ranhura:

0,55 mm

Espessura das bordas das lentes:

(min.) 1,5 a (máx.) 11 mm

Diâmetro permitido das lentes:

(min.) 25 a (máx.) 70 mm

Tempo de processo (lente de óculos):

apróx. 40 seg./lente

Potência:

57 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0095 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

170 x 160 x 210 mm

Peso:

2,7 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Guias grandes com rolamentos especiais para ranhurar formas
extremas

Rolamentos duráveis, vedados contra respingos de água

Suportes flexíveis de borracha garantem a fixação segura da lente e a
distribuição de pressão

Ambas as rodinhas podem ser ajustadas para alcançar a posição
exata da borda da lente acima do disco diamantado

Peças de reposição para a máquina N. Art. 2894 00 N e 2894 00 (descontinuado)
2894 00 N

2894 00

Descrição

2893 05 N

2893 05

Tampa para disco 0,55 mm

2893 06

2893 06

Correia de tração

2893 09

2893 09

Pino de centralização com mola

2893 10

2893 10

Rolamento do eixo de rotação do disco diamantado

2893 13

2893 13

Pino de centralização

2893 14

2893 14

Borracha branca de engate para adaptador grande

2893 15

2893 15

Adaptador pequeno

2893 26

2893 26

Borracha de engate para adaptador pequeno

2894 04 N

2894 04

Tampa para disco 1,20 mm

2894 06

2894 06

Braço de pressão completo, lado direito

2894 29

2894 29

Parafuso para disco diamantado

–

2894 43

Botão com rosca para braço lado direito

		

para todos os aparelhos até número serial 279 72

–

2894 51

Braço de engate, lado esquerdo e direito, completo

2894 52 N

2894 52

Braço de engate, lado esquerdo, completo

2894 53 N

2894 53

Braço de engate, lado direito, completo

2894 54 N

2894 54

Roda de plástico lado esquerdo

2894 55 N

2894 55

Roda de plástico lado direito
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Máquina de abrir cava
• Rodas grandes apoiadas de maneira especial possibilitam
a abertura cava em formas difíceis
• Profundidade de cava ajustável
• Abertura da cava pode ser posicionada paralelamente à
curvatura côncava da lente
• Escolha de quatro possibilidades para a colocação da cava:
– Cava fresada paralelamente a face convexa ou côncava
– Cava guiada livremente
– Cava guiada manualmente
• Não é necessária adaptação à curvatura da lente
• Inclui discos diamantados padrão N. Art. 2898 33 (0,55 mm)

2899 00 N

Dados técnicos
Profundidade da ranhura:

0 a 0,7 mm

Largura da ranhura:

0,55 mm

Espessura da lente:

1,5 a max. 11 mm

Tamanho mínimo para uma forma
retangular com cantos arredondados:

22 x 56 mm

Tempo de processo (lente de óculos):

apróx. 40 seg./lente

Potência:

100 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0167 kWh

Voltagem:

220 V

Dimensões (L x A x P):

170 x 152 x 220 mm

Peso:

2,9 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Peças de reposição para máquina N. Art. 2899 00 N e 2899 00 (descontinuado)
2899 00 N

2899 00

Descrição

2898 13

2898 13

Botão com rosca para braço lado direito

2898 14

2898 14

Braço de pressão completo, lado direito

2898 23

2898 23

Rolamento do eixo de rotação do disco diamantado

2898 24

2898 24

Correia

2899 01 N

2899 01

Mesa completa

2899 03 N

2899 03

Tampa para disco 0,55 mm

2899 10 N

–		

Tampa para disco 1,05 . . / 1,20 mm

2899 19 N

–		

Roda de plástico lado esquerdo

2899 20 N

–		

Roda de plástico lado direito
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Materiais de consumo e acessórios para máquinas de abrir cava
A grande diferença está no detalhe:
Os discos produzidos em França com aplicação de camadas diamantadas através de sinterização especial, oferecem
longa durabilidade. A perfuração cêntrica garante a rotação precisa sem vibrações. Desta maneira a máquina de abrir
cava B & S pode trabalhar de maneira otimizada. Um investimento com retorno garantido.

Top Product

Disco diamantado
• E
 specialmente para lentes de
policarbonato
• Largura da cava: 0,55 mm
• Diâmetro externo: 25 mm
• Adaptável nas N. Art. 2894 00, 2894 00 N,
2898 00, 2899 00 e 2899 00 N

• Largura da cava: 0,55 mm
• Diâmetro externo: 25 mm
• Adaptável nas N. Art. 2894 00,
2894 00 N, 2898 00, 2899 00
e 2899 00 N

2894 58

2893 01

• Largura da cava: 1,05 mm
• Diâmetro externo: 25 mm
• Adaptável nas N. Art. 2894 00,
2894 00 N, 2898 00, 2899 00
e 2899 00 N

• Largura da cava: 1,23 mm
• Diâmetro externo: 25 mm
• Adaptável nas N. Art. 2894 00,
2894 00 N, 2898 00, 2899 00
e 2899 00 N

2893 18

2894 03

Disco diamantado

Adaptador para
óculos nylor

• Largura da cava: 0,55 mm
• Diâmetro externo: 25 mm
• Adaptável nas N. Art. 2894 00, 2894 00 N,
2898 00, 2899 00 e 2899 00 N

• A
 daptável nas N. Art. 2894 00
e 2894 00 N

2898 33

2893 15

Conjunto adaptador para desbaste
da lente para N. Art. 2894 00 N

Disco diamantado

• C
 ontém um disco diamantado N. Art. 2893 21
e mesa de apoio N. Art. 2893 25
• Redução possível da margem: 2 mm
• Adaptável nas N. Art. 2894 00 e 2894 00 N
2893 20

230 g

1 pares

• Para desbaste lenticular
• Disco de reposição para o conjunto
adaptador N. Art. 2893 20

2893 21
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Biseladora manual com roda frontal
•
•
•
•

superficie fina com bisel em V
equipamento compacto e robusto
interruptor para orientação da rotação da roda de biselar
largura total da roda de biselar: 34 mm

2927 10
Dados técnicos
Velocidade:

2.800 rpm

Diâmetro do disco diamantado:

Ø 100 mm, largura 34 mm

Espessura da camada diamantada:

2,5 mm

Potência:

75 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0125 kWh

Voltagem:

220–240 V

Dimensões (L x A x P):

180 x 180 x 260 mm

Peso:

5 kg

12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Máquina biseladora manual com sensor
•
•
•
•
•

Rebolo com superfiície de desbaste e acabamento com faceta V
Operação de contacto livre através de sensor de infra-vermelhos
Carenagem compacta e robusta
Interruptor para inversão da rotação do rebolo
Rebolo diamantado com largura de 30 mm e faceta V

2928 10
Dados técnicos
Velocidade:

2.000 rpm

Diâmetro do disco diamantado:

Ø 100 mm, largura 35 mm

Espessura da camada diamantada:

2 mm

Potência:

150 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0249 kWh

Voltagem:

220–240 V

Dimensões (L x A x P):

225 x 275 x 360 mm

Peso:

7,5 kg

12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Máquina biseladora manual
•
•
•
•

Rebolo com superfície de desbaste e acabamento com faceta V
Carenagem compacta e robusta
Interruptor para inversão da rotação do rebolo
Rebolo diamantado com largura de 30 mm e faceta V

2928 00
Dados técnicos
Velocidade:

2.000 rpm

Diâmetro do disco diamantado:

Ø 100 mm, largura 35 mm

Espessura da camada diamantada:

2 mm

Potência:

150 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0249 kWh

Voltagem:

220–240 V

Dimensões (L x A x P):

225 x 275 x 360 mm

Peso:

7,5 kg

12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Versão original do Japão
Top Product

Máquina Biseladora com longa durabilidade e equipada com uma camada de granulação de espessura especialmente
elevada. Os rolamentos diamantados de alta qualidade são fabricados com precisão para garantir uma suavidade
uniforme. Uma ajuda de confiança para a sua oficina!

Máquina biseladora manual
TAKUBOMATIC em 3 versões
• O sentido de rotação pode ser escolhido
• Rebolo diamantado de alta qualidade com largura
de 30 mm em diferentes versões, durabilidade garantida
Reservatório de água
Dados técnicos
Velocidade:

1.800 U/min

Dimensões do

Ø 100 mm, largura

rebolo diamantado:

de 30 a 32 mm

Espessura da
camada diamantada:

1,2 mm

Potência:

97 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0162 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

220 x 280 x 360 mm

Peso:

8 kg

Válvula de água

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Rebolo diamantado

Suporte para esponja

Interruptor de rede

Máquina biseladora manual

Máquina biseladora manual

Máquina biseladora manual

Modelo com disco de diamante
Rebolo de acabamento fino com
um canto arredondado

Modelo com disco de diamante
Rebolo de acabamento fino com
faceta V e um canto arredondado

Modelo com disco de diamante
Rebolo de desbaste e acabamento
fino com faceta V

2922 00

2923 00

2925 00

acabamento

acabamento

faceta-V

faceta-V acabamento

desbaste
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Motor para polimento com design inovador
Top Product

Procurámos por muito tempo um motor para polimento fabricado na Alemanha, que atendesse ás nossas necessidades.
Ele é capaz de: Regular o sentido de rotação e a potência no torque com controle de velocidade. Em adição, tem ainda
rotações a baixa velocidade que possibilitam o polimento de materiais sensíveis como o policarbonato. Opcionalmente
fornecemos um eixo flexível para ampliar a área de utilização. Quem quer polimento com eficiencia e eficácia aposta neste
equipamento multiuso «Made in Germany».

Inclusive pontas
(terminais) de polimento!

Motor para polimento B&S
com rotação direita ou esquerda
•
•
•
•
•
•
•

Motor trifásico com conversor de frequência
Rotação horário e anti-horário
Rolamentos de baixa manutenção
Silencioso
Potência 300 W
Desenhado para uso contínuo
Inclui pontas (terminais) direita/esquerda de polimento

Dados técnicos
Velocidade:

6.000 e 0 e 6.000 rpm

Tamanho do terminal:

111 mm

Potência:

300 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0499 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

250 x 170 x 172 mm

Peso:

11 kg

36 meses de garantia!

2967 00

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Pontas de polimento de reposição para N. Art. 2967 00 e 2966 00 (descontinuado)
Terminal esquerdo
para polidor

Terminal direito
para polidor

Com rosca à direita.

Com rosca à esquerda.

2966 22

2966 23

14 mm (Orificio)

10 mm (Orificio)

apróx. 115 mm

apróx. 115 mm

Ao comprar terminais para polidores preste Atenção ao colocar a alavanca MultiFix manual à direita:
Esquerda: Terminal N. Art. 2966 22 – Direita: Terminal N. Art. 2966 23

Motor para polimento
•
•
•
•

Motor resistente apropriado para uso contínuo
Controlos de operação facilmente acessíveis
Silencioso
Inclui um terminal de polimento e uma ponta

2964 00
Dados técnicos
Velocidade:

1.400 e 2.800 rpm

Potência:

400 W

Consumo de energia por 10 min: 0,0667 kWh
Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

360 x 260 x 210

Peso:

10 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

LUX Motor para polimento
• C
 om dois terminais conicos (rosca à direita/esquerda)
e com um suporte para discos com furo simétrico
• Duas velocidades diferentes
• Não apropriado para uso contínuo (máx. 20 min.)
2968 00
Dados técnicos
Velocidade:

1.400 e 2.800 rpm

Potência:

300 W

Consumo de energia por 10 min: 0,0499 kWh
Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

250 x 300 150

Peso:

5,5 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Discos de feltro para polimento e material referente polimento
em geral pode ser encontrado a partir da página E 27.

Acumulador de pó universal
para o lado direito ou esquerdo
• C
 arenagem de metal com bandeja de plástico
que pode ser retirado para limpeza
2968 20
Dados técnicos
Dimensões (L x A x P):

185 x 280 x 270 mm

Peso:

2,75 kg
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Furadeira – para furar e fresar
Equipamento confortável para furação de armações 3 peças
• Fácil e rápida memorização das coordenadas de perfuração através
da utilização de trabalhos anteriores
• As furações memorizadas são automaticamente utilizadas pela ponta
da furadeira, sem haver necessidade de ajustamento das coordenadas
• Bons resultados de furação num curto período
Conteúdo:
• Acessório para ajudar na marcação das perfurações 2889 01
• 7 brocas (1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 2,0)
• 3 fresas (0,8; 1,1; 1,2; 1,4)
• Conjunto Broca-Fresa 2210 50

2890 30

Brocas e fresas
(veja página C 36)

Dados técnicos
Rotação:	0 a 3.000 rpm
Potência:

50 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0083 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

300 x 225 x 270 mm

Peso:

5 kg

12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Conjunto de marcação
2889 01
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Centro de perfuração
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 erfurar, corte lateral, fresar – todos os requisitos de um centro
P
de perfuração moderno estão ao alcance.
• Pode ser efetuado com as ventosas postas
• Utilizável como furadeira de mesa ou furadeira de mão
• Aparelho leve e fácil de operar
• Depósito para brocas, fresas e pequenas peças
• Mesa cruzada com escala milimétrica ajustável, podem ser
encomendados também separados: N. Art. 2191 11
• Possibilidade de perfuração oblíqua conforme a curva da lente através
da inclinação da mesma
• Perfuração com inclinação facilmente ajustável através de escala
milimétrica
• Inclui receptor para ventosas WECO
2191 06
Inclui receptores para ventosas WECO (também pode ser utilizado
sem ventosas)
2191 06-NIDEK
Inclui receptores para ventosas NIDEK
Dados técnicos
Rotações:

5.000 a 20.000 rpm
(reguláveis continuamente)

Diâmetro de encaixe para brocas:

0,5 a 3,2 mm

Área da mesa cruzada:

200 x 70 mm

Regulação máxima da mesa cruzada:	X (lateral) 134 mm,
Y (vertical) 46 mm
Consumo:

60 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0099 kWh

Alimentação elétrica:

230 V

Tensão de funcionamento:

12 V

Dimensões sem fonte de alimentação
(L x A x P):

280 x 400 x 330 mm

Peso:

2,8 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Suporte de perfuração para
ventosas NIDEK (sem ilustração)

Receptores para ventosas e peças
de reposição podem ser encomendados
separadamente.

Apropriado para mesas cruzadas Xenon
e Proxxon. Completo com receptores para
ventosas NIDEK.
2891 64-NIDEK

Xenox Furadeira de mesa
•
•
•
•
•
•
•
•

Incl. torno, N. Art. 2887 21
Incl. mandril, N. Art. 2887 11
6 pinças receptoras de aço para diâmetros de 0,8 a 3,2 mm
Precisão na profundidade dos furos através de escala embutida
Final de percurso ajustável e com escala
Tração através de correias
Funcionamento silencioso
Acessórios inclusos: Base N. Art. 2887 14, Mesa de centralização
Nr. 2191 11 e Apoio Nr. 2191 15

2887 55
Como N. Art. 2887 55, porém sem acessórios
2887 20

Dados técnicos
Rotações:	1.800 e 4.700 e 8.500 rpm (alteração da velocidade
das rotações através da mudança da posição da correia)
Consumo:

85 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0142 kWh

Alimentação elétrica:

230 V

Medidas (L x A x P):

120 x 330 x 220 mm

Peso:

5,7 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Proxxon suporte para furadeira
•
•
•
•

Com movimento sensível através de rolamentos
Coluna sólida, cromada (Ø 20 mm, comprimento 280 mm)
Engate para furadeira pode ser girado a 90°
Peso: 2 kg

Furadeira N. Art. 2886 61 e torno N. Art. 2887 21 são acessórios
adicionais que não acompanham o fornecimento padrão.
2128 60

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Torno
Para furadeira de mesa N. Art. 2887 20 e suporte
N. Art. 2128 70 (descontinuado).

2887 21

Prático: Indicação da profundidade de perfuração com
final de percurso ajustável
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Furadeira Xenox com desenho ergonómico
Furadeira com desenho ergonómico e distribuição de peso ideal que
possibilita o encaixe da caneta.
• Motor forte, silencioso e livre de vibrações, que mesmo em uso
contínuo não aquece
• Troca rápida de ferramenta
• Material da peça em aço cirúrgico, fácil limpeza
• Pedal para o pé pode ser encomendado como acessório adicional
(N. Art. 2888 01)
Fornecimento sem os acessórios ilustrados (fresas e ferramentas
para polimento).
2888 00

Dados técnicos
Rotação: 	0 a 35.000 rpm com rotação direita ou esquerda
Diâmetro do mandril:

2,35 mm (alta precisão no giro)

Diâmetro do apoio de mão:

apróx. 15 mm

Peso do motor sem cabo:

180 g

Comprimento do cabo:

180 cm (cabo espiral)

Potência:

65 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0108 kWh

Voltagem:

230 V

Amperagem:

máx. 0,3 A

Medidas (L x A x P):

150 x 130 x 80 mm (aparelho de controle)

Peso:

1,45 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

As nossas ferramentas adicionais podem
ser encontradas na página C 33.

Xenox aparelho para fresar e perfurar
Inclui 6 mandris com 1,0; 1,5; 2,0; 2,4; 3,0 e 3,2 mm de diâmetro
e mandril N. Art. 2886 64.
Fornecimento sem os acessórios ilustrados (fresas e ferramentas
para polimento).
2886 61

Dados técnicos
Rotações:

5.000 a 20.000 rpm

Potência:

60 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0099 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

240 x 90 x 240 mm

Peso:

2,9 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Proxxon Furadeira tipo caneta
com transformador
Inclui 6 mandris com 1,0; 1,5; 2,0; 2,4; 3,0 e 3,2 mm de diâmetro.
2886 60
Dados técnicos
Rotação:	5.000 a 20.000 rpm
(reguláveis continuamente)
Potência:

60 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0099 kWh

Voltagem:

230 V

Dimensões (L x A x P):

140 x 80 x 240 mm

Peso:

2,9 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

A
35

A
36

Pinça cruzada
para soldagem
(veja página C 18)
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Qualidade quente
Top Product

A máquina de solda de hidrozónio AQUARIUS é produzida por uma pequena e tradicional empresa alemã sob as mais
altas normas de qualidade. Não encontrará melhor equipamento! A técnica de solda com hidrozónio possibilita o conserto
de armações protegendo o material e evitando oxidação. Além disso respeita o meio ambiente e pode ser utilizado durante
anos sem insumos, com custo baixíssimo. Garantimos serviços de conserto e peças de reposição por muitos anos.

Aparelho de soldar AQUARIUS
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvido para serviço contínuo
Controle de pressão
Bloqueador de retrocesso da chama pelo orifício de saída
Ajuste de tamanho da chama
Indicação visual de funcionamento por LED no interruptor
Com recipiente integrado
Inclui no conteúdo (1x cada):
Suporte para mandril N. Art. 2845 00, mandril N. Art. 2846 00,
verificador de nível N. Art. 2847 00 e 2847 01, eletrólito
N. Art. 3198 00 e fluidificador N. Art. 3199 01

2839 60

Dados técnicos

2839 60

2839 00

de trabalho:

1

2

Rendimento de gás máx:

45 I/h

50 l/h

Consumo de água:

16 g/h

28 g/h

Consumo de fluidificador:

6 g/h

8 g/h

Bico máx. aplicável:

20 G (0,9 mm)

19 G (1,0 mm)

Consumo elétrico:

200 W

250 W

Número de estações

Consumo de energia por 10 min: 0,0333 kWh

0,0417 kWh

Tensão:

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

por si só (L x A x P):

450 x 280 x 220 mm

450 x 280 x 220 mm

Peso:

14 kg

17 kg

Dimensões do aparelho

42 meses de garantia e 20 anos de garantia
para aquisição de peças de reposição!

Aparelho de soldar AQUARIUS
• Igual ao N. Art. 2839 60, porém com rendimento de gás de 50 l/h
• Pode ser utilizado com duas estações de trabalho
• Inclui no conteúdo (1x cada):
Suporte para mandril N. Art. 2845 00, mandril N. Art. 2846 00,
verificador de nível N. Art. 2847 00 e 2847 01, jogo de bicos
N. Art. 2840 50, eletrólito N. Art. 3198 00 e fluidificador N. Art. 3199 01

2839 00

Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Micro-Torch II+ conjunto completo
com válvula de dosagem central
• Soldadura prática, económica e pequena
• Com dosador central para a regulação rápida da chama,
economia de gás e oxigénio
• Faz parte do conjunto:
2 tubos de oxigénio N. Art. 2760 02, caneta de soldador com fiação
N. Art. 2761 01, tubo de gás N. Art. 2761 06, adaptador Triox com
válvula doseadora N. Art. 2762 06 e bicos N. Art. 2840 06, 2840 08,
2840 10 e 2840 13
2762 05

Dados técnicos
Tamanho dos bicos:

0,6 a 1,2 mm

Temperatura máx.:

2.700 °C

Duração de combustão 1 jogo de tubos:	apróx. 1,5 hs
conforme tamanho da agulha
Peso:

1,73 kg

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Gás e oxigénio serão fornecidos em cartuchos separados
conforme a lei exige.

Unidade de Micro-Soldador, Tipo B.P.
• Soldador de pequenas dimensões
• Ingnição piezoeléctrica
• Bico especial com abastecimento de oxigénio alcança uma chama
fina e pequena com 1.600 °C
• Pronto para uso com o tubo N. Art. 2761 06
2763 00

160 g

Ferro de solda
• Ponta com tratamento de níquel, reto e pontiagudo
• Inclui Suporte metálico de bancada
2770 00

200 g

Dados técnicos
Voltagem:

230 V

Temperatura:

max. 420 °C

Tempo de aquecimento:	2 min.
Comprimento do cabo:

1,5 m

Diâmetro:

4 mm

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Ponteira aberta para cravejar, para N. Art. 2770 00:
2770 10

Ponteira aberta para cravejar

Medida interior: 3 mm

2770 11

Ponteira para cravejar

Medida interior: 1,8 mm
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O clássico «Made in Germany»
Aprovado há décadas e por isso praticamente sem alterações. Um ajudante fiável, que cumpre o que promete.

Top Product

Base para soldar
• Ideal para a fixação de armações danificadas.
• 2 pinças de apoio móveis ajustáveis com fixação vertical
e horizontal
• Possibilidade de fixar uma terceira pinça
• Placa resistente ao calor
• Dimensões da placa de base (L X P): 295 x 210 mm

2757 00

2,1 kg

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Base para soldar com pé de tamanho reduzido
• U
 tilizado na fixação precisa de armações que precisam ser soldadas
• Com três pinças fixadoras móveis
• Pinças podem ser movimentadas e travadas tanto na horizontal,
quanto na vertical
• Base pequena que proporciona economia de espaço
• Encaixe extra na base para a recepção de uma terceira pinça
• Material: Latão cromado e aço nobre
• Dimensões da placa de base (L X P): 100 x 100 mm
2757 20

1,4 kg

Acessórios para aparelhos de soldar N. Art. 2762 05 e AQUARIUS
Bicos
2840 . .
Medida
Gauge*

Ø da agulha

Ø de encaixe

N. Art.

24
23
22
21
20
19
18

0,5 mm
0,6 mm
0,7 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,2 mm

4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm

2840 05
2840 06
2840 07
2840 08
2840 09
2840 10
2840 13

*G
 auge é uma unidade de medição para bicos, que aumenta cada vez mais,
quanto mais fino é o diâmetro do bico.

Jogo de bicos

Escareadores para bicos

5 peças diversas.
Bicos-Ø: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 mm

Em embalagem plástica, para limpeza de bicos.
Ø do escareadores: 0,05; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40;
0,45; 0,50 e 0,55 mm

2840 50
Os nossos acessórios para solda podem
ser encontrados nas páginas E 34 a E 37.

2840 20

12 = 1 conjunto
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Polariscópio B&S
Top Product

Qualidade «Made in Germany». Este aparelho convence através do seu conforto na utilização e da sua exatidão nos
resultados. A deteção de campos com tensão na lente pode ser alcançada com facilidade. Uma área bastante ampla
traz conforto e segurança e permite ao polariscópio ser um ajudante ótimo no laboratório e balcão de vendas.

Polariscópio
• Com iluminação
• Desligar automático após apróx. 15 seg.

2384 22

Lâmpada incandescente, 15 W
Adaptável no N. Art. 2384 22.
2384 55

Dados técnicos
Dimensões dos campos polarizados:

68 x 68 mm

Distância entre os
campos de polarização:

50 mm

Temporizador:

apróx. 15 seg. de iluminação

Potência:

15 W

Consumo de energia por 10 min:

0,0024 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

130 x 130 x 175 mm

Peso:

700 g

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Polariscópio GFC
com inclinação variável

Dados técnicos

• M
 anuseio confortável através da inclinação
variável das folhas polarizadas de teste
• Adequado para armações tipo curva 8
• Distância extra grande entre as duas folhas
de teste
• Com iluminação

Dimensões dos campos

A) 58 x 58 mm

polarizados:

B) 75 x 75 mm

Distância entre os
campos de polarização:

95 mm

Potência:

6W

Consumo de energia

2397 22

por 10 min:

0,0009 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

135 x 165 x 150 mm

Peso:

700 g

36 meses de garantia!
A

Peças de reposição podem ser fornecidas.

B

Polariscópio manual GFC
Funcionamento com bateria, LED de alta
economia. O aparelho é feito de metal e
plástico com função liga/desliga.
2393 20

Dados técnicos
Dimensões dos
campos polarizados:	40 x 40 mm
Distância entre os
campos de polarização:

25 mm

Voltagem:

9-V-Block (Typ PP3)

Medidas (L x A x P):

100 x 55 x 48 mm

Peso:

180 g

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.
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GFC Aparelho de teste UV
Para a demonstração do escurecimento de
lentes fotocromáticas diante do cliente.

2399 00

Dados técnicos
Fusível:

0,5 A

Potência:

9W

Consumo de energia
por 10 min:

0,0014 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

220 x 125 x 120 mm

Peso:

1,75 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Aparelho para medição da
transmissão
Para a medição da transmissão de lentes no
espectro de luz visível, UV e IR. Medição rápida
e simples.
2412 00

Dados técnicos
Campo de medição UV:

365 nm

Campo de medição VIS:

380 – 760 nm

Campo de medição IR:

950 nm

Tolerância:

+/– 2 %

Voltagem:

230V / 50Hz AC

Medidas (L x A x P):

200 x 106 x 180mm

Peso:

1,5 kg

12 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Aparelho para medição da transmissão «Made in Germany»
Alta tecnologia alemã em construção compacta. Confortável na utilização e garantia nos resultados. O OptiScan analiza
transmissão UV e Visível. O resultado é informado em percentuais. O aparelho funciona a pilhas e pode ser facilmente
deslocado para demonstrações junto ao cliente.

Top Product

Teste UV «OptiScan»
• P
 ara a medição da transmissão de lentes de óculos na faixa
visível e UV
• Podem ser testados óculos completos ou lentes separadas
• Apropriado para utilizar no balcão de vendas
• Compacto, pequeno, funcionamento a pilhas

2411 00
Dados técnicos
Alcance de medição:

VIS: 380–700 nm, UV: 320–380 nm

Voltagem:

9-V Bateria (tipo PP3)

Dimensões (L x A x P):

110 x 130 x 120 mm

Peso:

860 g

24 meses de garantia!

Visualize – aparelho para reconhecer
marcações multifocais

Aparelho de verificação Q-Check

• P
 ara visualizar e reconhecer gravuras de lentes multifocais
independentemente se são gravadas do lado convexo ou côncavo
• Pequeno, de fácil manejo, funciona com baterias
• Desliga automaticamente
• Baterias 4 x 1,5 V (tipo AA) estão incluidas no conteúdo
• Fonte de tensão adequada: 2450 01

Q-Check possibilita a averiguação exata de óculos prontos.
O aparelho compacto combina as seguintes tarefas:
• Verificação de centro óptico
• Reconhecimento de marcações de lentes multifocais/
marcação de lentes
• Polariscópio
• Verificação da superfície da lente

2450 00

2460 00

90 x 150 x 220 mm

85 g

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Dados técnicos
Potência:

230 V/50 Hz

Dimensões (L x A x P):

125 x 190 x 220 mm

Peso:

apróx. 1,3 kg

24 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.
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2431 00

3184 10

2421 00

3184 03

Lâmpadas-UV para plásticos com cura
através de luz UV
•
•
•
•
•
•
•

Para ativar todas as colas existentes com cura através de luz UV.
Proteção de UV para o usuário
Uso permanente e tempo ajustável em 120 s (N. Art. 2431 00)
N. Art. 2431 00 com mesa de trabalho extensível
Grande área de iluminação
N. Art. 2421 00 com 15x lâmpadas led para consumo de energia
N. Art. 2421 00 inclui temporizador de 99 seg e sensor infravermelhos

2431 00

2421 00

Dados técnicos

2431 00

2421 00

Potência:

36 W (4 x 9 W)

24 W

por 10 min:

0,0059 kWh

0,0039 kWh

Voltagem:

230 V

230 V

Dimensões (L x A x P):

220 x 75 x 120 mm

215 x 75 x 120 mm

Peso:

900 g

200 g

Consumo de energia

24 meses de garantia!

Lâmpada UV de reposição

Lâmpada UV de reposição – LED

Para os artigos N. Art. 2430 00, 2420 00, 2430 20 e 2420 10.
Potência: 9 W

Para os artigos N. Art. 2430 00, 2420 00, 2430 20 e 2420 10.
Potência: 9 W

2431 01

2431 02

Encontra os gel UV nas
paginas E 12 e E 13

Aparelho para coloração Tinta 2, com 2 recipientes
• Este aparelho está desenhado para soluções de coloração a quente de lentes
orgânicas sem tratamento.
• Com temperatura ajustável e temporizador
• Perfeito para utilizar com o Pó de Coloração B & S N. Art. 2615 01– 2615 29
• Inclui 2 recipientes em aço inoxidável e um suporte de lentes em aço inoxidável

2880 01
Dados técnicos
Potência:	máx. 1.035 W
Consumo de energia por 10 min:

0,1724 kWh

Tensão:

230 V

Dimensões (L x A x P):

160 x 220 x 430 mm

Peso:

4,2 kg

36 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Pó de coloração de lentes
nas páginas E 20 e E 21.
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O CLAVULUS B&S, qualidade comprovada vindo da Alemanha.
Top Product

3 gerações de proprietários já se passaram e o CLAVULUS é fabricado ainda por uma pequena empresa alemã em
exclusivo para B & S. Com este clássico podem ser elaborados muitos trabalhos manuais dentro do laboratório ótico.
A precisão durante a fabricação e os satisfação dos utilizadores fazem com que o CLAVULUS se mantenha durante
50 anos no programa de produtos da B & S. Acessórios variados ampliam a sua área de atuação. Técnicos em ótica, que
valorizam a parte artesanal da ótica, sabem valorizar as qualidades desta ferramenta.

CLAVULUS
• Com acessórios (veja a figura)
• Para efetuar consertos de forma rápida
• Acessórios especiais: arrebitador, cravejador, ferramenta
para rebites 1,5 mm, extrator de rebites, punção, ponta,
ponta dupla, 7 bases para arrebitar
2125 50
135 x 290 x 175 mm

2,5 kg

O original com
30 anos de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Acessórios para o CLAVULUS
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Dispositivo de dobrar, para
estreitamento da ponte
Com cone largo e estreito.

Parafusos de fixação para
punções e bigornas

2125 26

2147 00

Apoio para furar (CLAVULUS)
• Ajuste exato de distância entre
a margem da lente e o furo

• Dois eixos para centralização exata
• Pode ser utilizado com a furadeira
N. Art. 2887 00 (descontinuado)
• Pode ser utilizado em combinação com o
adaptador N. Art. 2887 12 para as furadeiras
de mesa N. Art. 2887 20 e 2887 10
(descontinuado)
e também os suportes N. Art. 2128 60 e
2128 70

2129 00
• Inclui o suporte para
perfurar N. Art. 2129 01

Punção
Para marcação (veja também
página B 31).

2125 31–39

Punção para cravejar

Punção fina

Para fazer cabeças
de rebite Ø 1,5 mm

2125 01

2125 02

2125 04

Para fazer cabeças
de rebite Ø 2,1 mm

Bigorna com furo
de 1,8 mm

2125 05

2125 41

Encontra mais peças para este
esquipamento na pagina A 49.
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CLAVULUS
• Para efetuar consertos de forma rápida
• Acessórios inclusos: arrebitador, cravejador, ferramenta para rebites
1,5 mm, ferramenta para rebites 2,1 mm, extrator de rebites, punção,
ponta, ponta dupla, prolongador e 9 bases para arrebitar

2126 00
165 x 210 x 265 mm

3,3 kg

24 meses de garantia!
Peças de reposição podem ser fornecidas.

Acessórios para o CLAVULUS
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Disponível para uso com os equipamentos N. Art. 2126 00 e 2125 50.

Punção para cravejar

Punção fina

Para fazer cabeças
de rebite Ø 1,5 mm

2126 10

2126 11

2126 12

Para fazer cabeças
de rebite Ø 2,1 mm

Punção para rebites

Punção para rebites
duplos

2126 13

2126 14

2126 15

Punção para charneiras
de mola

Punção perfurador
simples

Perfurador duplo

2126 16

2126 17

2126 18

Ponteira com rosca,
Ø 8 mm

Ponteira com cunha

Ponteira de cravejar

2126 19

2126 20

2126 21

Ponteira com buraco

Ponteira para furo simples

Ponteira para furo
duplo

2126 22

2126 23

2126 24

Ponteira de extensão

Ponteira de limpeza

Ponteira de plástico

2126 25

2126 26

2126 27

Ponteira de encaixe

Ponteira,
Ø 1.8 mm

Ponteiras de substituição

2126 28

2126 29

2126 30

