S2
S2 çok yönlü dental kazıma cihazıdır. Beş simultane çalışma ekseni ve 8 blokluk blok değiştiriciye
sahiptir. Sulu kazıma kadar kuru kazıma için de tasarlanmıştır. Blok değiştiriciye sahip olmayan
varyantı ise S1’dir. Her iki makine de sulu kazıma modülü bağlantısı için hazırdır.
8 Blok

24 Ingot

48 Abutment

Simultane çalışabilen 5 eksen
±30 derece dönüş açısına sahip ikinci döner eksen (B ekseni) undercut’ları kazıyabilmenizi
sağlar.
8’lik Blok Değiştirici Sayesinde Durmaksızın Kazıma
Daha küçük olan kapak sayesinde değiştirme kompartımanına boş blokları yerleştirebilirsiniz.
Kazıma işiniz için seçtiğiniz blok sabitleme kısmına otomatik olarak yerleştirilir. Böylelikle makine
gece gündüz kazıma yapabilir ve ek bir işlem adımı gerekmez.
Tek Döküm Alüminyum Makine Yatağı
Alüminyum döküm makine yatağı sayesinde minimum dış ebatlarla ileri seviyede stabiliteye
sahiptir. Dahası, titreşimler azaltılmış ve mekanik davranışlar optimal olarak korunmuştur.
16 Frezlik Otomatik Değiştirici
Mevcutta kullanılan freze ek olarak, frez değiştiriciye yedek frezler yerleştirebilirsiniz. Böylelikle
frez aşındığında kesintiye uğramadan çalışmaya devam edebilirsiniz.
Dünya Çapında Uyumluluk
100 – 240 V’luk geniş aralıklı değiştirme modlu güç ünitesi ve 50/60 Hz’lik ülkeye özel şebeke fişi
sayesinde dünya çapında uyumludur. ABD ve Kanada’ya ihracat için ANSI/UL61010-1
sertifikasına sahiptir.

Koruyucu Mekanizmalar
Ön kapakta kazıma esnasında tehlikeli bölgeyi koruyan otomatik emniyet kilidi bulunur. Entegre
çalışma bölgesi izolasyon havası konsepti sayesinde mekanik aksam toza karşı korunurken hem
yıpranma hem de bakım faaliyetleri azalır.
Çok Çeşitli Malzeme ve Kullanım Alanları
Plastik, mum, PEEK, zirkonyum oksit, kompozit, cobalt-krom bazlı değerli olmayan metaller ve
cam seramiklerin kazınması mümkündür. Kron, köprü (tam anatomik de olabilir), inlay, onlay,
abutment, teleskop kron, model plaka, model alçı, gece plağı, model takma diş, implant barı,
veneer, tabletops vs.
Güçlü ve Yüksek Hassasiyete Sahip Senkron Spindle
4 katlı hibrid seramik bilyalı rulman ve sürekli yük altında 300W’lık güç.
Ön Bilgi Gerektirmez
Birlikte gelen ve Direct-Mill fonksiyonuna sahip DentalCAM yazılımıyla kazıma bilgisine önceden
sahip değilseniz bile kolay bir çalışma mümkündür.

