
ART-BLOCKER/DEBLOCKER-A
BLOCAGEM LIVRE DE ALLOY

Op�cal Manufacturing Solu�ons. 



Produ�vidade Até 100 lentes/hora Até 200 lentes/hora

Faixa de trabalho Diâmetro do bloco: 58 – 85 mm
Espessura do bloco: até 30 mm
Plano até +15 dpt curva base
Prisma até 5.50, lentes progressivas,
mul�focais e visão simples

Diâmetro do bloco: 55 – 85 mm
Espessura do bloco: até 30 mm
Plano até +15 dpt curva base
Prisma até 5.50, lentes progressivas, mul�focais e
monofocais

Dimensões (LxDxA) 1215 x 1236 x 1907 mm / 48 x 49 x 75 pol 
sem resfriador

1215 x 1801 x 1604 mm / 48 x 71 x 63 pol
sem bomba e tanque

A ART-Blocker-A é um sistema totalmente automa�zado 
para uma blocagem rápida e fácil.

Caracterís�cas + Bene�cios:

• Porta blocos de diversas curvaturas e diâmetros o�mizam 
o desempenho e aumentam a qualidade das lentes além 
de economizar a cola;

• Sem manuseio manual e proteção frontal para melhor 
rendimento.

• Imagem automa�zada e verificação inclusas;
• A verificação da parte frontal da lente permite o recálculo 

da curva traseira para maior precisão.
• Não requer tempo de resfriamento após a blocagem;
• Não requer fita.

A ART-Deblocker-A permite que os laboratórios automa�-
zem totalmente a operação de surfaçagem.

Caracterís�cas + Bene�cios:

• Integração simples no fluxo de produção;
• Carregamento automa�zado das lentes polidas e devolu-

ção de lentes desblocadas à bandeja de trabalho;
• Desblocagem com jato d’água de alta pressão elimina o 

choque da desblocagem manual com alloy, reduzindo o 
desperdício;

• A limpeza e secagem de ambos os lados da lente deixan-
do-as prontas para inspeção;

• Organiza automa�camente os blocos em caixas por 
curvatura e diâmetro para uma reu�lização eficiente. 
Opcional: O ART-Deblocker-A pode colocar os blocos 
de volta na bandeja de trabalho, permi�ndo que eles 
passem para outras áreas de trabalho através do sistema 
de transporte.
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