Възстановяване & Протетика

Мощен.
Многофункционален.
Малък.
Електрически микромотор EM-12 L
Функционалността среща комфорта.

Перфектен баланс между производителност
и ергономичност
Безчетковият електрически микромотор EM-12 L предлага впечатляваща
функционалност и комфорт. Той е изключително малък и изненадващо лек,
приляга удобно в ръката и в допълнение към постоянно високата мощност,
прави впечатление и с други характеристики като LED технология, дълъг
експлоатационен живот и тиха работа.
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Изключително малък
Сравнението показва:
EM-12 L е не по-голям
от кибритена кутия.

Съвместим
ISO късо куплиране: Може да се
използва с всички конвенционални
прави и обратни наконечници,
включително късите версии.

Оптимално балансиран
Къс, тънък и лек: идеалното
разпределение на теглото
означава, че EM-12 L е перфектно
балансиран във Вашата ръка.

25 % по-лек, 15 % по-къс
Комбинирайте EM-12 L с къси обратни наконечници Synea Vision
за значително по-къса и осезаемо по-лека цялостна система. Това
дава възможност да се удовлетворят най-високите изисквания
за ергономичност и значително да се намали умората, дори при
продължителна работа.

W&H Електрически микромотор

Постоянно висока мощност
Висока производителност,
надеждна издръжливост и широк
диапазон на обороти от 100 до
40 000 rpm.

Подобрена видимост с LED
светлина
Интегрираната в микромотора
LED технология осветява
обработваната зона с качеството
на дневна светлина.

Без поддръжка и запазва висока
стойност във времето
Намалени разходи за сервиз
и поддръжка и повишен
експлоатационен живот
благодарение на безчетковото
задвижване.

Тиха работа
Задвижващата технология със
сензорен контрол осигурява
изключително тиха и до голяма
степен лишена от вибрации работа.

W&H Електрически микромотор
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Многобройни приложения с електрическа мощност

Препариране, екскавиране, полиране и дори извършване на ендодонтско
лечение с ендо функция: просто изберете наконечник, настройте оборотите
и работете с препоръчаните обороти на борера. За оптимални резултати от
манипулациите и широк спектър на приложение.

Полиране
Композит,
керамика, метал,
универсални

Препарация за
корони и кавитети

Полиране

Отстраняване на корони
и мостове

Профилактика

Отстраняване
на пълнежи

Екскавиране

Обработка
на коренови
канали

300 600

Финиране

1.500

6.000

10.000

15.000

20.000

100.000

Обороти на борера в rpm (обороти в минута)
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160.000

200.000

Една гениална система

Електрическият микромотор EM-12 L на W&H може да бъде оптимално интегриран
към Вашия индивидуален работен процес. Изберете допълнителния модул
с гъвкави възможности за монтаж или използвайте предимствата на решенията
за вграждане за удобна цялостна интеграция във Вашия дентален юнит.

Допълнителен модул
Ако използвате допълнителния
модул като настолен апарат,
поставката, която може да
бъде стерилизирана, предлага
допълнителна повърхност за
поставяне на инструменти.

Подвижен дисплей

Дисплеят може да се сваля от
допълнителния модул и да бъде
позициониран независимо от
модула за управление.

Възможности за монтаж
Можете да монтирате
допълнителния модул под или
странично на масата на Вашия
дентален юнит.

Решения за вграждане
Избрани производители на юнити предлагат електрическия микромотор EM-12 L на W&H като напълно
интегрирано решение за задвижване в рамките на цялостната система. Управлението се извършва просто
и лесно чрез контролния панел на Вашия дентален юнит. Попитайте W&H или производителя на Вашия юнит за
EM-12 L като решения за вграждане.

W&H Електрически микромотор
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Изборът е Ваш

Със или без ендо функция, електрическият микромотор EM-12 L е винаги
надежден и сигурен. Оборудвайте Вашите дентални юнити с иновативни
решения за задвижване и нови функционалности от W&H. Перфектно пригодени:
W&H прави и обратни наконечници за широк спектър на приложение.

Микромотор за вграждане
с потенциометър
EM-12 L за възстановяване,
протетика и профилактика предлага
обхват на оборотите от 2 000 до
40 000 rpm.

Микромотор за вграждане
с дисплей
Лесното управление с дисплея
дава възможност за прецизна
настройка на оборотите.

Интегрирана ендо функция
Разширете Вашите възможности при лечение. Интегрираният EM-12 L
с ендо функция предлага обхват на оборотите от 100 до 40 000 rpm.
Електронният контрол на въртящия момент намалява риска от счупване
на пилата.
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Комплект за вграждане
с два микромотора
Два микромотора с един дисплей
осигуряват перфектна комбинация
с обратни наконечници за ниско и
високооборотни приложения.

Ендо системи за всяка ситуация
W&H ендо системи за машинна
обработка на коренови канали за
още по-безопасна и по-прецизна
препарация.

Технически данни

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Електрически микромотор EM-12 L
Вид:

EM-12 L

Обхват на оборотите*:

100 – 40 000 min

Максимална мощност:

59 Watt

Дължина (ефективна, без ISO връзка):

31,55 mm

Тегло:

57 g

Ниво на шума:

43 dB (A)

Светлина:

LED

Спрей:

интегриран

Охлаждащ въздух:

6 – 8 Nl/min

Посока на въртене:

Ляв/десен ход

Куплиране на инструмента:

-1

съвместим с ISO 3964 (къс)

Гаранция:

24 месеца

*Обхватът на оборотите зависи от микромотора/версията на системата

Допълнителен модул за управление
MF-100 за EM-12 L
Вид:

MF-100

Обхват на оборотите:

2 000 – 40 000 min-1

Мрежово напрежение:

100 – 240 V, 47 – 63 Hz

Размери (височина х ширина х дълбочина):
Тегло:
Гаранция:

92 x 156 x 211 mm
1,06 kg
24 месеца

Електрическият микромотор
с високооборотни обратни
наконечници е най-добрият
избор за подготовка на CAD/
CAM лечение:
»Най-важните предимства,
които мога да коментирам
от личен опит са следните:
контрол на препарацията,
прецизни, изчистени
и еднакви граници, които са
лесни за дефиниране. Помалко вибрации в сравнение
с турбините, което води до
по-малко умора и усилие по
време на препарация.«
Д-р Серджо Ариосто
Ернандез Делгадо,
гр. Мексико, Мексико
Прочете цялото интервю на
wh.com

Подходящи аксесоари за MF-100
(опционални)
Стойки: Възможности за закрепване
за гъвкав монтаж и индивидуално
позициониране.
Поставка: Практична поставка за Вашите
инструменти, която подлежи на дезинфекция
и стерилизация.

W&H Електрически микромотор
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Електрически
микромотор EM-12 L

Функционалността среща комфорта

Ергономичен, малък и лек

Made in
A U S T RI A

Постоянно висока мощност
Подобрена видимост благодарение
на LED технологията

Фиг. Снимки. Допълнителното оборудване и съдържанието на
показаните аксесоари не са включени в съдържанието на доставката.

Производител:

Дистрибуция:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., Office Nr. 6
1680 Sofia, Bulgaria
t + 359 2 854 95 65, + 359 2 854 95 66
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com
wh.com
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