ART
BLOCAGEM LIVRE DE ALLOY

Soluções na produção óp ca.

TECNOLOGIA LIVRE DE ALLOY
Com a ART (tecnologia livre de Alloy), a Sa sloh oferece uma alterna va ecologicamente correta à blocagem tradicional
com Alloy. A ART usa um bloco plás co universal e reu lizável, além de um adesivo de cura por UV. Isso elimina o uso de
ﬁta para proteção da parte frontal.
A u lização dessa combinação de material sinté co suprime substâncias perigosas como metais pesados e seus resíduos
que contaminam a água. O que protege o meio ambiente e os funcionários. A ART foi premiada com o German Federal
Ecodesign Award em 2014.

ART-BLOCKER-M

ART-DEBLOCKER-M

A ART-Blocker-M da Sa sloh é uma blocadora manual fácil
de operar e de manter.

A desblocagem manual é feita com a ART-Deblocker-M.
Caracterís cas + Bene cios:

Caracterís cas + Bene cios:

• A lente e o bloco são separados rapidamente por um
jato de água, mesma tecnologia usada na ARTDeblocker-A automa zada;

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

• Ajuste mecânico simples para diferentes curvaturas de
bloco;

• A sequência de trabalho é exibida na tela, reduzindo
erros do operador;
• Os anéis de prisma ajudam a posicionar as lentes
corretamente;
• Uma mensagem na tela alerta o operador quando o
processo foi concluído, evitando quebras com erros
operacionais.

• Fácil operação e manutenção;
• O ciclo de água fechado reduz o desperdício.

Produ vidade

Até 50 lentes/hora

Até 100 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 5.5°
Lentes progressivas, mul focais e visão simples

Plano até +15 dpt curva base
Prisma até 5.5°
Lentes progressivas, mul focais e visão simples

Dimensões (LxDxA) 701 x 711 x 1696 mm / 28 x 28 x 67 pol

768 x 735 x 1539 mm / 30 x 29 x 61 pol

CONTATO
Vendas

Serviços

Fone:

+55 11 2930 8600

+55 11 2930 8600 - (opção 2)

Email:

info.br@sa sloh.com

service.latam@sa sloh.com

Sa sloh Brasil
Alameda Tocan ns, 350
Alphaville Industrial
Lojas 9 e 10 - Barueri/SP
CEP: 06455-020
Brasil
Telefone: +55 11 2930-8600
E- mail: info.br@sa sloh.com
www.sa sloh.com.br
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