
Ligue o acessório AK-1 Inice a maquinação

Monte o acessório 
adequado para o seu pilar 
intermediário virgem ao 
suporte do DWX-42W.

Prenda o bloco pré-fresado 
e comece o processo de 
maquinação

Produção interna de pilares intermediários
personalizados 

Kit de pilar intermediário 
para o DWX-42W 

Simplesmente ligue o acessório AK-1 ao pino central do suporte DWX-42W para produzir pilares 
personalizados de alta qualidade. As novas brocas especiais da DGSHAPE podem, com facilidade, 
mecanizar blocos de titânio pré-fresados. Uma mesma unidade DWX-42W pode se adaptar a uma 
variedade de aplicações e aumentar ainda mais a lucratividade da sua empresa.

Mecanize blocos de titânio numa simples operação

Quando mudar para o processamento de pilares intermediários personalizados, substitua a bandeja de 
filtragem e ligue o acessório AK-1. O seu software CAM cuidará do resto.

Substitua a bandeja

Substitua a bandejado 
reservatório pela bandeja
do AK-1.



� -Chave de torque

� Bandeja de coleta

Filtros sobressalentes x 2          Chave hexagonal x 1             Manual     

Compatível com a 
série PreFace® da 
MEDENTiKA

Compatível com a 
série NT-PREFORM® 
da NT-Trading

Modelo que se aplica DWX-42W

3Shape, exocad, Dental Wings*

MillBox / CIMsystem*

AK-1 (Conjunto 
primário)

Configuração 
do produto

CAM Suportado

Bandeja do filtro para fins especiais, três tipos de cortadores 
especiais, chave de fendas de torque, bandeja de recolha, 
chave hexagonal, filtros sobressalentes, manual 

AK-1-GE / ME / NT
(Acessórios)

Tempo de maquinação
Produtividade Tempo de substituição 

da fresa

ZTB-150D / 100D / 50D Fresas para fins especiais R1,5mm (Φ3mm),
R1,0mm (Φ2mm), R0,5mm (Φ1mm) 

50-80 minutos / dente (dependendo da forma) 

3 tipos de fixação de material 
GE: GeoMedi; ME: MEDENTiKA; NT: NT-Trading 

ZTB-150D: 15 horas
ZTB-100D: 3 horas
ZTB-50D: 8 horas

Consumíveis 

Informação de março de 2020. Favor contactar os desenvolvedores do software para obter as atualizações mais recentes. 

www.rolanddg.pt

Componentes do Kit de Pilar Intermediário

(conjunto primário) Acessórios (vendidos separadamente)

Bandeja com filtro de função 
especial *     

Três tipos de brocas de 
maquinação para fins especiais

Recolhe resíduos de fresagem com 
eficiência, para facilitar a limpeza.

Novas brocas de fresagem 
compatíveis com blocos 
pré-fresados dos fabricantes 
NT Trading, Medentika e 
GeoMedi

Prenda os materiais ao 
adaptador com o nível 
adequado de torque.

* É necessário usar filtros específicos. O processamento sem o filtro pode resultar em danos ao DWX-42W.

Compatível com a 
série Geo CMFit® 
da GeoMedi

Componentes necessários para maquinar pilares intermediários abutments  

Especificações

ConteúdoItem

CAD Suportado


