
ART-BLOCKER-M
BLOCAGEM MANUAL DE LENTES LIVRE DE ALLOY

Optical Manufacturing Solutions. 
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Subject to technical changes

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade Até 50 lentes/hora

Faixa de trabalho Diâmetro do bloco: 65 – 85 mm
Espessura do bloco: até 30 mm
Plano até +15 dpt curva base
Prisma até 5°
Lentes progressivas, multifocais e 
visão simples

Materiais Todos os materiais orgânicos

Dimensão 
(lxpxa)

701 x 711 x 1696 mm 
28 x 28 x 67 pol

Peso 210 kg / 463 lb

Dosador de adesivo curável por 
UV.

Bloco/anel de prisma.O adesivo curável UV conecta a 
lente e o porta bloco ART.

ART-BLOCKER-M

• O rápido processo de cura por UV elimina o tempo de 
resfriamento após o bloqueio.

• A interface de leitura insere os dados do trabalho auto-
maticamente, o que simplifica a operação e economiza 
tempo;

• A sequência de trabalho é exibida na tela, reduzindo 
erros do operador;

• Os anéis de prisma ajudam a posicionar as lentes corre-
tamente;

• Uma mensagem na tela alerta o operador quando o 
processo foi concluído, evitando quebras com erros 
operacionais.

Tecnologia de blocagem manual, compacta, livre de Alloy, fá-
cil de operar e manter. A ART-Blocker-M utiliza porta blocos 
reutilizáveis e adesivo curável por UV, para blocar as lentes 
no processo de surfaçagem. É a solução perfeita para labora-
tórios com requisitos de fabricação de baixo a médio volume.
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