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HSC m dulo 
Dos pioneiros do freeform vem um novo e único gerador que se destaca em todos 
os níveis. Com um desempenho adicional de mais de 50%, o HSC Modulo ONE não 
é apenas um pouco melhor, mas uma revolução. É praticamente a produtividade 
de dois geradores em um e forma o coração do Power Lab da Próxima Década – 
Modulo ONE.

O que torna o HSC Modulo One excepcionalmente rápido? Ele é construído  
em um novo conceito cinemático, facilitando tempos de processo ainda mais 
rápidos. O gerador de alto desempenho conta com o comprovado conceito de 
dois motores, apresentando o motor XS-Tec mais potente para máxima dinâmica 
e mais alta qualidade e o motor RS-Tec, conhecido por sua alta robustez e  
versatilidade adicional.

Um novo manipulador ultrarrápido transfere as lentes e facilita os tempos mais 
curtos de trocas ponto a ponto. O resultado é uma velocidade e desempenho 
insanos com a mesma qualidade excelente que você conhece dos geradores 
SCHNEIDER.

Por fim, o HSC Modulo ONE oferece um rendimento significativamente maior 
em um espaço ainda menor do que antes.

Aumento drástico de  
produtividade

O novo conceito cinemático e a 
poderosa tecnologia de processo
aumentam a produtividade em 

50% ou mais.

Menor custo por lente
Economias significativas em  

investimento e espaço, juntamente 
com o aumento de produtividade 

oferecem um custo por lente em um 
nível sem precedentes.

Maior tempo de atividade
Otimizado para facilitar o acesso  

a todas as peças cruciais,  
a manutenção e conservação  

podem ser realizadas rapidamente.

M dulo Line

A SCHNEIDER teve a visão de fabricar lentes individuais com base  
em descrições matemáticas livremente definíveis.

Os geradores HSC e as polidoras CCP são atualmente as ferramentas 
utilizadas para desenvolver a ideia do freeform. As lentes individuais 
freeform são hoje o melhor produto no mercado, e a SCHNEIDER  
tornouse o principal fabricante do equipamento em todo o mundo. 
As máquinas inovadoras também encontraram um nicho na produção 
padrão de RX, levando a maior produtividade e qualidade em virtu-
almente todas as lentes surfaçadas hoje em dia.

O próximo passo é uma solução de sistema altamente integrada: 
A linha Modulo da SCHNEIDER.

Seguindo uma nova filosofia de auto-organização, as máquinas  
cognitivas gerem o fluxo de produção de forma independente –  
totalmente autossuficiente. O resultado é um nível incomparável  
de utilização do equipamento e um rendimento inigualável.

Projetada para propiciar a máxima flexibilidade, a disposição única 
e a conexão plug-and-play permitem acrescentar novos módulos em 
qualquer ordem, com mínimas interrupções.

O Centro de Controle Modulo interage com as máquinas inteligentes 
e garante o controle centralizado da produção. Basta um olhar e 
o painel inteligente apresenta todas as principais informações e 
funções para fazer o laboratório funcionar com a máxima eficiência. 
Economia significativa de custos e tempos, além da máxima  
utilização dos equipamentos, são garantidos.



Manutenção e conservação mais fáceis
O HSC Modulo ONE foi projetado com base na  
opinião dos especialistas de serviço da SCHNEIDER 
para garantir a manutenção e conservação mais 
fáceis. O resultado é o acesso mais conveniente a 
todos os componentes essenciais para um tempo 
de inatividade mínimo.

Diagnóstico baseado em imagem

O HSC Modulo ONE é a primeira máquina com  
visualizações 3D para uma operação altamente 
intuitiva e interativa. Opções de diagnóstico ideais 
para solução de problemas.

A vantagem Modulo

HSC Modulo ONE vem com uma filosofia de interface 
global on-board que permite a conexão com o 
sistema Modulo. Uma vez conectado ao sistema 
Modulo, o gerador funciona como parte integrante 
desta solução única e está sujeito ao monitoramento 
centralizado do Centro de Controle. O gerente do 
laboratório é totalmente informado sobre o status 
atual da máquina. Portanto, situações críticas e 
tempo de inatividade podem ser evitados antes 
que eles surjam. Maiores tempos de atividade e 
maiores produtividades são garantidos.

Benefícios

Produtividade significativamente maior (+50%)

Economias drásticas em investimento e espaço

Menor custo por lente

Replicação de design superior

Rugosidade de superfície insuperável

Gerenciamento eficaz de resíduos

Fácil manutenção e conservação

Suporta a filosofia cognitiva da máquina Modulo

A produtividade de dois em um

Onde antes havia duas máquinas, agora há apenas 
uma. Os laboratórios economizam uma máquina 
inteira, a automação e os equipamentos periféricos 
que a acompanham.

O resultado é um investimento menor em um  
espaço reduzido com quase o mesmo rendimento. 
Em última análise, os laboratórios se beneficiam 
de um custo muito baixo por lente.

Conceito cinemático totalmente diferente

Desde que a SCHNEIDER lançou a tecnologia  
freeform, a cinemática HSC+G tem sido o estado  
da arte em corte de alta velocidade.

O HSC Modulo ONE agora rompe com a lógica com-
provada. É o primeiro gerador baseado em um con-
ceito cinemático totalmente diferente. Ele combina 
os dois elementos principais de usinagem – fresa-
mento e torneamento – de forma que eles se com-
plementam perfeitamente sem efeitos negativos.

Apenas o melhor em geração HSC  
(Corte em alta velocidade)

O HSC Modulo ONE apresenta o melhor dos mel- 
hores componentes na geração de alta velocidade 
SCHNEIDER. A máquina é construída em uma  
estrutura especialmente rígida que permite o  
processamento de alta velocidade e fornece a  
máxima estabilidade ao processo.

Gerenciamento eficaz de resíduos – Pela primeira 
vez, os vapores de corte são extraídos diretamente 
sobre ponto de origem. Os resíduos de carte fica 
contido dentro da câmara encapsulada e coletado 
de forma eficaz para manter a máquina limpa e 
operacional.

Manipulador de lentes blocadas de alta velo- 
cidade – As lentes são transferidas na veloci- 
dade mais alta com o novo manipulador. Ele  
reduz drasticamente o tempo entre as etapas  
de processamento e fornece o menor tempo de  
ponta a ponta.

Fresamento de alto desempenho – O fuso de  
fresamento extra robusto e os algoritmos de  
fresamento comprovados cuidam do trabalho  
pesado, removendo a maior parte do material  
com máxima força e mais elevada rpm. O fuso 
lubrificado por névoa de óleo foi projetado para 
maior longevidade.

Conceito comprovado de dois motores – O HSC 
Modulo ONE está equipado com o conceito de dois 
motores altamente dinâmico e versátil. O potente 
motor XS-Tec é conhecido por sua excepcional  
aceleração de até 40 vezes a velocidade gravita-
cional e é complementado com o comprovado e 
robusto motor RS-Tec. Ambos os motores suportam 
operação de ferramenta única ou ferramenta  
dupla. 

Em última análise, essa configuração permite 
que os laboratórios selecionem a combinação 
individual perfeita de processos de fresamento 
e torneamento e encontrem às condições ideais 
para o corte das superfícies, até mesmo curvaturas 
extrafortes.

Os laboratórios se beneficiam de movimentos  
super rápidos, mas altamente precisos, que  
proporcionam a maior suavidade da superfície.  
O resultado é uma qualidade de lente excepcional.

O manipulador de lentes blocadas de alta velocidade abre caminho 
para tempos menores de ponta a ponta.

O fuso de fresagem de alto desempenho e os algoritmos  
inteligentes garantem remoção de material ultrarrápida.

O conceito versátil de dois motores oferece a melhor combinações 
de processamento.

O motor XS-Tec super dinâmico 
define a referência em  
torneamento ultrarrápido.
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SCHNEIDER Optical Machines
Asia-Pacific Co., Ltd.
Piya Place Lungsuan Building
29/1, Tower B, 9th Floor, Unit 9B 
Soi Lungsuan Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Phone: +66 (0) 2014-4690-2
Fax: +66 (0)2014-4693
info-asia@schneider-om.com

SCHNEIDER GmbH & Co. KG
Biegenstrasse 8–12  
35112 Fronhausen 
Germany 
Phone: +49 (64 26) 96 96-0 
Fax: +49 (64 26) 96 96-100 
www.schneider-om.com
info@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines Inc.
6644 All Stars Avenue, Suite 100
Frisco, TX 75033, USA 
Phone: +1 (972) 247-4000 
Fax: +1 (972) 247-4060 
info-us@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines  
do Brasil Ltda.
Avenida Eid Mansur, 621
Parque São George
CEP: 06708-070, Cotia – SP
Brazil
Phone/Fax: +55 (11) 4777-1717
info-brasil@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines 
(Shanghai) Co., Ltd.
Room 202, 2nd Floor, Building 16
481 Guiping Road
200233 Shanghai – Xuhui District
Phone: +86 (21) 61 48 00 61-120
Fax:       +86 (21) 61 48 00 65
info-cn@schneider-om.com

dados técnicos

diâmetro da lente até ø 96 mm

sistema de fixação bloco ø 43 mm

material CR39, Hi-index, Polycarbonate, Trivex®

faixa de curvas côncavo 0 – 14 (ampliável até 30) dioptrias
convexo 0 – 30 dioptrias

potência requerida 12 kVA média

necessidade de ar comprimido 6 bar (87 psi) 

peso da máquina aprox. 3099 kg (6832 lb.)

dimensões sem o painel de controle 
(larg. x prof. x alt.) 

aprox. 1685 x 2150 x 1993 mm  
(67 x 85 x 79 pol.)

SCHNEIDER

Somos um dos maiores fornecedores mundiais de soluções de processamento para a indústria de oftalmologia e ótica de 
precisão. Fundada em 1986, nossa empresa é conhecida por ser pioneira do conceito freeform e por manter a liderança. 
Distinguimo-nos pelo desenvolvimento de novas tecnologias e pela rápida tradução de conceitos tecnológicos em  
inovações centradas no cliente. Nosso sucesso tem origem na criatividade, no compromisso e no entusiasmo de nossas 
equipes altamente qualificadas. Por meio de nossos escritórios na Alemanha, nos EUA, no Brasil, na China e na Tailândia, 
podemos atender nossos clientes a qualquer momento – em âmbito mundial, sempre com fascínio pela inovação.

Para a lista complete de representantes SCHNEIDER, favor acessar www.schneider-om.com

Todos os dados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Favor verificar os detalhes junto à SCHNEIDER.


