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S PREPARAMOS ESSE FORMULÁRIO PARA SANAR AS 
DÚVIDAS ENVIADAS ATRAVÉS DO CHAT EM 

NOSSO 4º WEBINAR

MANUTENÇÃO PREVENTIVA - O QUE
FAZER PARA MELHORAR O DESEMPENHO

DA SUA MÁQUINA E GARANTIR A
QUALIDADE DA SUA LENTE

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Soluções na produção óp�ca

R: Muito legal você compar�lhar essa experiência 
conosco, esperamos que cada vez mais os 
laboratórios adotem essas prá�cas de manutenção 
preven�va para que seus equipamentos tenham 
um melhor rendimento. No mais nos colocamos a 
disposição da equipe da Prime, assim como os 
demais laboratórios, sempre que necessário para 
auxiliarmos em suas demandas.

1 - Com a aplicação da manutenção indireta 
organização de nossa equipe, e uma dedicação 
maior na preven�va. Estamos obtendo resultados 
sa�sfatórios.

R: São Temperatura do polidor deve estar entre 
13ºC e 17ºC

O tanque de água dos geradores deve manter a 
temperatura entre 18º e 22ºC não variando mais 
que 2ºC da temperatura ambiente. Se as 
temperaturas ambiente, de água e polimento não 
forem respeitadas assim como outras variáveis de 

2 - Variações de temperatura na refrigeração do 
polidor e tanque de água usado nos geradores, 
Influenciam no produto final? No caso de  
geradores o que podem ocasionar?
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R: No momento não possuímos nenhuma 
academia programada para o VFT-orbit modelo 1, 
pois não temos disponibilidade deste equipamento 
em nossa academia no Brasil, porém podemos 
tentar programar datas em nossa Academia em 
Germantown (USA) caso os clientes tenham 
interesse nesse �po de treinamento.

3 - Há muitos laboratório que tem a Orbit 
1.Quando teremos um treinamento voltado para 
esse equipamento?

R: Realizamos o reparo do eixo B a par�r da 
versão 7

4 - Reparo do eixo B, são todos os modelos?

R: A Sa�sloh Academy é nosso programa de 
treinamento para laboratórios e pode ser 
realizado tanto no próprio laboratório como em 
nosso showroom. Temos disponíveis nesse 
momento os seguintes programas em nossa 
sede. VFT-macro, Toro-FLEX, Micro-blocker, PRA, 
VFT-orbit 2 e Mul�-FLEX, porém como havia dito 
podemos programar algo customizado com 
outros equipamentos em seu laboratório caso 
seja de seu interesse.

5 - Gostaria de saber mais sobre Sa�sloh Academy?

processo, vários problemas podem ocorrer como 
pontos nas lentes, lentes com círculos que não são 
re�rados no polimento, etc. O ideal é sempre 
manter as condições de processo controladas para 
evitar este �po de problema
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R: Olá Lucas, sim possuímos um módulo de 
treinamento avançado que pode ser u�lizado pelos 
laboratórios para capacitar sua equipe de 
manutenção. Estaremos pedindo ao coordenador 
de serviços do Brasil para entrar em contato 
entendendo melhor suas necessidades para lhe 
fazer uma oferta.

6 -  A sa�sloh tem algum curso para capacitar os 
funcionários da manutenção dos laboratórios?

7 - Vocês tem peças da cm 7300?

R: A CM 7300 é uma máquina que não possui 
mais suporte então não posso garan�r a 
disponibilidade de todas as peças. O que te 
aconselho é enviar um e-mail a nosso hotline 
(servicio.latam@sa�sloh.com) com fotos das 
peças que necessita para que possamos olhar 
nossa disponibilidade. Se quiser podemos ainda 
lhe oferecer suporte remoto para iden�ficar 
essas peças, ficaremos felizes em te ajudar.

8 - Qual a temperatura do ambiente do laboratório 
para as máquinas?

R: O indicado para o processo de fabricação de 
lentes digitais seria 21ºC tendo uma variação 
máxima de 2ºC posi�vos ou nega�vos e umidade 
que não exceda 80%

9 - Como faço para me inscrever no próximo 
Academy?

R: Em breve estaremos divulgando as datas para 
os programas no ano de 2020. Assim que 
�vermos as datas fechadas entraremos em 
contato com vocês informando nossa agenda.
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