
Optical Manufacturing Solutions. 

ART-Block-Pod 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE MANUZEIO DE  
PORTA BLOCO



INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Sistema de manuseio de vários 
eixos

Gavetas de descarga de porta 
bloco

Armazenamento inteligente de 
porta bloco

Ventosa a vácuo que pegua o 
porta bloco
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Subject to technical changes

Produtividade até 200 trabalhos/hora

Faixa de trabalho Todos os porta blocos premium OPS 
Curva base: 1-9 (R500 - R60) 
Diâmetro da lente: 50 – 75mm

Requisitos de energia 200-480 V, 50/60 Hz 12 kVA

Dimensões: (lxpxa) 2019 x 1899 x 1949 mm / 79.5 x 74.76 x 76.73 pol.

Peso 1800 kg / 3970 lb

Comunicação TCP / IP ou RS232

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS
O ART-Block-Pod, é um sistema de manuseio de porta bloco 
ART totalmente automatizado, permite a circulação do porta 
bloco em loop. Desde o início do trabalho até o final. Elimina 
interação do operador, aumentando a produtividade e a 
eficiência do laboratório. 

•	 Sistema de armazenamento inteligente, seleciona e arma-
zena o porta bloco de acordo com a curvatura

•	 Seleciona automaticamente o porta bloco correto para 
cada trabalho, eliminando a intervação do operador no 
início do trabalho.

•	 Seleciona e remove o porta bloco usado da bandeja de 
trabalho

•	 Seleciona os porta blocos que precisam de limpeza ou 
substituição

•	 Gavetas dedicadas para armazenar porta blocos utiliza-

dos, para não interromper o fluxo de produção
•	 Suporta até quatro ART-blocker, lançando até 200 trabal-

hos por hora. 

•	 Projetado para fácil manutenção
•	 Compatível com o sistema MES-360 da Satisloh
•	 Suporta qualquer sistema de gerenciamento de labo-

ratório (LMS)
•	 Várias unidades da ART-Block-Pod podem ser integradas 

para maior produtividade 

OPCIONAIS
•	 Não utiliza papel, sistema controlado por RFID
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