
CCS m dulo
Empilhamento automatizado, combinado com inteligência
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Room 202, 2nd Floor, Building 16
481 Guiping Road
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Phone: +86 (21) 61 48 00 61-120
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SCHNEIDER Optical Machines Inc.
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Frisco, TX 75033, USA 
Phone: +1 (972) 247-4000 
Fax: +1 (972) 247-4060 
info-us@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines  
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Brazil
Phone/Fax: +55 (11) 4777-1717
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SCHNEIDER Optical Machines Ltd.
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Projeto modular 
Tamanhos diferentes 
para atender às 
exigências de 
capacidade do 
cliente.

Interface 
inteligente
O CCS Modulo 
é facilmente 
conectado ao 
ambiente da Linha 
Modulo.

dados técnicos

velocidade de empilhamento 7s por bandeja

rendimento  
(média de tempo de cura de 30 min)

até 140 trabalhos por hora

controlador PC de 32-bit embarcado

altura máxima do empilhamento 592 mm (23.5 pol.) resp. 10 bandejas

capacidade máxima 70 bandejas

potência requerida 2.8 kW max.

necessidade de ar comprimido 6 bar (87 psi)

peso da máquina aprox. 290 kg (640 lb.)

dimensões (larg.x prof. x alt.) aprox. 2600 x 710 x 1715 mm
(103 x 28 x 68 pol.)

CCS m dulo
A unidade compacta de empilhamento CCS Modulo da 
Linha Modulo, totalmente automatizada, é a solução 
perfeita para empilhar bandejas de trabalho para a cura 
de lentes blocadas. 

Altamente flexível e adaptável, a empilhadeira 
SCHNEIDER aceita vários formatos de bandeja para os 
diferentes tipos de trabalho e oferece a opção de ajustar 
os tempos de cura para as necessidades individuais do 
cliente. Graças ao projeto modular, a CCS Modulo pode 
ser configurada para receber de 4 a 7 pilhas, de até 10 
bandejas de trabalho; assim, o cliente pode escolher o 
tamanho perfeito para atender às suas exigências de 
capacidade.

A configuração integral é capaz de empilhar a produção 
de várias blocadoras CCU, o que faz da CCS Modulo um 
complemento perfeito da linha.

Benefícios
— Tamanhos que se adaptam às diferentes capacidades 
— Aceita vários tipos de bandeja
— Tempos de cura ajustáveis
— Alto padrão de segurança
— Conectada ao ambiente da Linha Modulo 
— Oferece suporte à nova filosofia de máquina cognitiva 

Modulo

Alta flexibilidade
A empilhadeira 
Modulo aceita 
vários formatos 
diferentes de 
bandejas e permite 
que o cliente ajuste 
os tempos de cura 
individualmente.

Para a lista complete de representantes SCHNEIDER, favor acessar www.schneider-om.com
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Todos os dados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
Favor verificar os detalhes junto à SCHNEIDER.


