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LEXCE este o mașină de prelucrat lentile bogată în 

caracteristici, care cuprinde o unitate de găurire de înaltă 

performanță, un centrator-ventuzator inteligent și un scaner de 

rame, toate într-un singur corp, compact și ergonomic. 

Oferă două tipuri de interfață pentru utilizator; pas cu pas 

pentru începători cu indicarea pasului următor și un mod 

profesionist pentru experți. Pot să fie alese mai multe 

configurații diferite, în funcție de magazinul și laboratorul de 

optică medicală. Un concept inovator modern, LEXCE Trend 

redefinește tendința "all-in-one".



Unitate de procesare 
excepțională cu mașină de 
găurit integrată

Unitatea de găurire utilizează un mecanism în 5 axe, care 

asigură un grad ridicat de precizie pentru toate lucrările care 

presupun găurire. Unitatea de procesare care execută găurirea, 

execută de asemenea și contrafațetarea și frezarea canalului de 

fir în lentilă. 

Mecanism de centrare-
ventuzare integrat asistat 
de cameră de luat vederi

Unitatea de blocare este ușor de operat, oferind o performanță 

excelentă. Scanerul foto integrat poate capta forma lentilei 

demo, împreună cu datele privind găurile și frezările. Datele pot 

fi editate cu ușurință pe ecranul color multifuncțional.

· Două obiective permit centrarea tuturor tipurilor de lentile

· Funcția de mărire (zoom) facilitează vizionarea imaginilor lentilei în timpul

centrării, blocării și ventuzării

· Funcție de ventuzare extrem de precisă

· Obținerea automată a datelor despre forme, diametre și poziție găuri cu

ajutorul scanerului foto (scaner optic)

· Mărirea pe ecran facilitează editarea datelor privind găurile

· Găurire 3-D controlată în mod optim pe 5 axe

· Mai multe tipuri de găuri care acoperă diversitatea ramelor

de ochelari

· Unghiul de găurire poate fi setat automat sau manual

· Trei tipuri de burghie (opțional) pentru o potrivire perfectă

· Frezarea precisă a canalului de fir asigură o margine a

lentilei aspectuoasă, indiferent de forma lentilei



· Scanarea tridimensională 3D a ramelor  cu blocare automată

completă (opțional)

· Scanarea ramelor sport extrem de curbate

· Suportul de fixare al ramelor păstrează rama în stare naturală în

timpul scanării

· Scanare foto de înaltă precizie pentru lentile demo sau șabloane

(scaner optic)

· Măsurarea pe rază a lentilelor demo sau a șabloanelor, în interiorul

cuvei de prelucrare.

Scanare precisă pentru 
toate tipurile de forme

Scanerele Nidek 3D realizează măsurători foarte 

precise. În plus la LEXCE, sunt disponibile două metode 

de scanare pentru lentile demo și pentru șabloane.

Interfață de utilizare concepută 
pentru o operare ușoară și intuitivă

Un ecran tactil color LCD de 7 inch prezintă forma lentilei la scară completă.

Condițiile și parametrii de prelucrare pot fi introduse prin atingerea ecranului.

· Preferința utilizatorului poate fi prestabilită prin interfața software

- Modul ghidat; pas cu pas pentru începători

- Modul profesional; operare cu un singur ecran, pentru experți

· Icoane intuitive ușor vizibile

· Ecran tactil color LCD de înaltă rezoluție

- Ecranul tactil capacitiv pentru îmbunătățirea sensibilității



Operațiuni de finisare de calitate 
superioară 

Datorită inovațiilor de avangardă și ingineriei tehnologice, LEXCE Trend este avansată 

din punct de vedere tehnologic, oferind acuratețe și precizie, însoțite de un ciclu mai 

rapid de prelucrare.

Creșterea productivității 
utilizatorilor

LEXCE Trend este perfect pentru ateliere cu spațiu limitat. Funcțiile multiple, cu 

caracteristici bine combinate, îmbunătățesc productivitatea.

· Funcția de setare a lucrării următoare 

· Funcția de reglare a rotației 

· Modul de editare a formei 

· Funcție de memorie pentru gestionarea datelor 

· Design compact, bogat în caracteristici 

· Ușă automată la cuva de prelucrare 

· Cuvă de prelucrare iluminată pentru o vizibilitate ridicată 

· Butonul de control al apei de răcire

· Disc lat pentru prelucrarea lentilelor cu dioptrie mare

· Mini-fațet personalizabil ideal pentru ramele de ochi metalice subtiri

· Lustruirea marginilor lentilelor pentru lentilele netede și cu fațet V

· Mod de prelucrare delicată și control avansat împotriva rotirii axelor lentilei

· Ciclul de clătire cu apă menține cuva de prelucrare curată în orice moment



"LEXCE" 
pentru toată lumea 

Cea mai bună opțiune poate fi selectată din mai 

multe configurații, în funcție de nevoile individuale.

Type Core - Basic Style

Type  Mate 1 - ICE mini+ Style

Type Pro - Combination Style

Type  Mate 2 - Ice 900 Style

Mini Lab Extended Lab

Minimum grinding size in mm

Flat edging (grooving)

Bevel edging

Safety beveling (flat)

Safety beveling (bevel)

Standard pliable cup

ø32.0 x 19.5

ø33.0 x 21.0

ø39.6 x 24.0 

ø41.2 x 25.6

Mini cup (optional)

ø22.0 x 17.4

ø23.0 x 18.4

ø29.6 x 22.5

ø31.2 x 24.1

Frame

Blocker

Shape imager

Grooving Drilling

Frame Shape imager

Blocker

Grooving Drilling

Frame Shape imager

Blocker

Grooving Drilling

Frame Shape imager

Blocker

Grooving Drilling



Specifications and design are subject to change without notice.

LEXCE Trend Specifications
Grinding system
Mode

Setting range
   FPD
   PD
   1/2PD
   Optical center height
   Size adjustment
   Bevel position
Minimum grinding size
   Flat edging
   Bevel edging
   Safety beveling (flat)
   Safety beveling (bevel)
   Grooving
Drilling
   Hole diameter
   Hole depth
   Range for hole milling
   Direction for hole milling
   Slotted hole width
   Slotted hole depth
   Slotted hole length
Blocking unit*1

   Method
   Blocking position accuracy
   Axis angle accuracy
Shape imager function*2

   Measurement range
   Hole position
   Hole diameter
Demo lens / pattern tracing unit
   Method
   Measuring points
   Measurement range
Frame tracer (optional)
   Method
   Measuring points
   Measurement range

   FPD measurement
   Frame clamping
   Setting of stylus
   Measurement accuracy
Wheel configuration
Water supply system
Interface

Power supply
Power consumption
Dimensions/Mass

Standard accessories

Optional accessories

Patternless
Beveling (automatic, guided, safety beveling, polishing), Flat edging (polishing, safety beveling, grooving), 
Drilling, Mini beveling (0.4 to 0.7 mm) (0.1 mm increments), Frame changing, Soft processing

30.00 to 99.50 mm (0.01 mm increments)
30.00 to 99.50 mm (0.01 mm increments)
15.00 to 49.75 mm (0.01 mm increments)
0 to ±15.0 mm (0.1 mm increments)
0 to ±9.95 mm (0.01 mm increments)
0 to ±9.95 mm (0.01 mm increments)

ø32.0 x 19.5 mm / with mini cup (optional) ø22.0 x 17.4 mm
ø33.0 x 21.0 mm / with mini cup (optional) ø23.0 x 18.4 mm
ø39.6 x 24.0 mm / with mini cup (optional) ø29.6 x 22.5 mm
ø41.2 x 25.6 mm / with mini cup (optional) ø31.2 x 24.1 mm
ø32.0 x 19.5 mm / with mini cup (optional) ø22.0 x 17.4 mm

ø0.80 to 10.00 mm (0.01 mm increments)
6.0 mm or less
ø34.0 to 68.5 mm from lens rotation axis
Automatic/Manual tilting 2.5 to 18°
ø0.80 to 10.00 mm (0.01 mm increments)
6 mm or less
20 mm or less

Manual blocking
±0.5 mm
±1.0°

65.0 x 50.0 mm (±1.5 mm)
0.01 mm increments
ø0.80 to 10.00 mm (0.01 mm increments)

Shape measurement using feeler unit
1,000 points
ø22.0 to 76.0 mm (17.4 to 66.0 mm vertically) 

Automatic 3-D binocular tracing
1,000 points
Shape width: 23.0 to 70.0 mm
Shape height: 18.4 to 66.0 mm
Frame horizontal width: 113 to 150 mm
Available
One-touch automatic clamping
Switchable between automatic and semiautomatic
Frame tracing ±0.1 mm
Type PLB-2R
Pump circulation or direct connection to tap water
RS-232C - 1 port
LAN       - 1 port
USB        - 1 port
AC 100 to 120 V / 240 V, 50/60 Hz
1.3 kVA
545 (W) x 530 (D) x 460 (H) mm / 38.5 kg (type Core), 37.8 kg (type Mate 1)
545 (W) x 434 (D) x 460 (H) mm / 37.2 kg (type Mate 2)
545 (W) x 434 (D) x 344 (H) mm / 34.6 kg (type Pro)
21.5 (W) x 20.9 (D) x 18.1 (H)" / 84.9 lbs. (type Core), 83.3 lbs. (type Mate 1)
21.5 (W) x 17.1 (D) x 18.1 (H)" / 82.0 lbs. (type Mate 2)
21.5 (W) x 17.1 (D) x 13.5 (H)" / 76.3 lbs. (type Pro)
Drill bit (10 units), Hexagonal screwdriver (2.5 mm), Hexagonal wrench (2.0 mm, 3.0 mm, and 4.0 mm),
Dressing stick for glass roughing wheel, Dressing stick for finishing wheel, Compound kit for polishing wheel, Pliable cup, 
Pliable cup for high base curve lenses, Double-coated adhesive pad, Pliable cup remover, Adapter set, Pattern holder, 
Stage for small diameter lens*2, Calibration jig, Flat lens, Ferrite core, Accessory case, Power cord
Frame tracer, External barcode scanner, External 2-D barcode scanner, Built-in 2-D barcode scanner, Circular pump tank, 
Mini cup set, Flexible lens clamp, Drill bit (ø1.0, 1.2, 1.6), USB flash drive, Stylus pen

*1 Available for the type Core
*2 Available for the type Core and Mate 1




