
Fresadora Dentária Húmida



Adapta-se perfeitamente ao fluxo de trabalho de 
qualquer laboratório ou clínica

Laboratório de alta eficiência

• Aumente a produção ao adicionar a 
DWX-42W como opção de fresagem 
húmida independente para produzir sob 
encomenda próteses de cerámica de 
vidro e resina composta.

• Obtenha numa fresadora a húmido a 
arquitetura aberta de alto desempenho 
e qualidade da DGSHAPE by Roland.

Na própria clínica

• Possibilite aos seus clientes um serviço 
imediato de restaurações ultra-precisas 
com um dispositivo rápido e automatizado 
e um fluxo de trabalho intuitivamente fácil.

• A arquitetura aberta torna incrivelmente 
fácil integrar a DWX-42W nos seus 
dispositivos de digitalização existentes.

Desempenho elevado

Comutador automático de ferramentas (ATC) 
de 6 postos para uma produção ininterrupta

Novas fresas para uma maior estabilidade 
e uma fresagem de alta qualidade

Novos bocais e um tanque de 
refrigeração expandido para obter 
um maior fluxo e capacidade

Aumento da robustez da 
máquina para um incremento 
do desempenho global

ATÉ 50% MAIS RÁPIDAS
do que a geração anterior de fresadoras húmidas DGSHAPE

Máquina inteligente. 
Simplicidade na produção.
Resultados superiores.
Apresentamos a Fresadora Dentária Húmida de 4 eixos DWX-42W

Da produção na própria clínica à produção laboratorial de alta eficiência, a fresadora dentária húmida 
DWX-42W otimiza todo o potencial dos seus materiais. Possibilita grande flexibilidade de produção de 
próteses dentárias com alta precisão e estética perfeita.



Experiência melhorada para o utilizador

Nova conetividade à LAN Ethernet
Melhor integração com scanners e hardware no seu fluxo de trabalho digital.

Painel de Máquina Virtual (VPanel) intuitivo
Permite a produção apropriada e a monitorização do dispositivo a partir do seu computador, incluindo 

a vida útil da ferramenta, o estado operacional e procedimentos de manutenção.

Compatível com software Multi-CAM
Compatível com a arquitetura aberta do software CAM para aceitar todos os ficheiros STL

e suportar a fresagem de uma vasta gama de materiais.

Eixo especialmente concebido

Um eixo robusto, todo feito de metal, oferece 
uma performance sólida e máxima eficiência

Não necessita de um compressor de alto volume - 
perfeito para utilizar na própria clínica

Fresadora húmida com materiais tipo pino de 
cerâmicas de vidro e resinas compósitas para 

produzir coroas, cerâmicas dentais, pontes, 
inlays e onlays de alta qualidade e muito mais.

Restauros 
incrivelmente 
precisos e de 

elevada estética

Concebida e construída pela DGSHAPE, com base em 
mais de 35 anos de engenhariade vanguarda e excelência 35

MENOS 65% 
DE VOLUME 

DE AR

Desempenho otimizado, requerendo 
menos pressão de ar e volume

MENOS 50% 
DE PRESSÃO 

DE AR 



Especificações

Material recortável* Cerâmicas de vidro, resinas compósitas

Formato das peças carregáveis Tipo pino Máx. 40 (L) × 20 (D) × 20 (A) mm (1,5 (L) × 0,8 (D) × 0,8 (A) pol.)

Velocidade de funcionamento Eixo XYZ 6 a 1800 mm/min. (0,24 a 70,9 pol./min.)

Velocidade do eixo 15000 a 60000 rpm

Ângulo de deslocação do eixo 
rotativo 

A ±360°

Número de fresas instaladas 6

Fresa acoplável Diâmetro da espiga 3 mm, fresa de moagem dedicada

Especificações necessárias
do compressor (livre de óleo, 
com secador)

Pressão 0,3 MPa ou mais elevada

Capacidade de ar 39 l/min. ou mais elevada 

Interface USB ou Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX, comutação automática)

Conjuntos de comandos de controlo RML-1, código NC

Requisitos de potência CA 100 a 240 V ±10%, 50/60 Hz (categoria de sobretensão: II, IEC 60664-1), 2,1 A

Consumo energético Cerca de 190 W

Fresa acoplável Diâmetro da espiga: 3 mm, fresa de moagem dedicada

Ruído de funcionamento Durante o funciona-
mento

70 dB (A) ou inferior (quando não se efetua corte)

Durante o modo de 
suspensão

48 dB (A) ou inferior

Dimensões exteriores 482 (L) × 560 (D) × 600 (A) mm (19 (L) × 22 (D) × 23,6 (A) pol.)

Peso 61 kg 

Ambiente de instalação Utilização no interior a altitudes de até 2000 m, Temperatura: 5 a 28 ºC (41 a 82 ºF), Humidade: 35 a 80% HR (sem conden-
sação), Nível de poluição ambiente: 2 (conforme especificado pela norma IEC 60664-1), Sobretensão temporária a curto 
prazo: 1440 V, Sobretensão temporária a longo prazo: 490 V

Artigos incluídos Cabo de alimentação, cabo USB, manuais, CD do pacote de software DGSHAPE, gabarito de deteção automática, fresas de 
moagem, 
chave de fendas hexagonal, kit de manutenção da pinça de aperto, etc.

Acessórios

Artigo Modelo Descrição

Fresas de moagem
(Alta qualidade)

ZGB2-125D Fresa de substituição R1,25 mm (ø 2,5 mm)

ZGB2-50D Fresa de substituição R0,5 mm (ø 1 mm)

ZGB2-25D Fresa de substituição R0,25 mm (ø 0,5 mm)

ZGB2-125DS Fresa de substituição R1,25 mm (ø 2,5 mm)

Fresas de moagem
(Padrão)

ZGB-125D Fresa de substituição R1,25 mm (ø 2,5 mm)

ZGB-50D Fresa de substituição R0,5 mm (ø 1 mm)

ZGB-25D Fresa de substituição R0,25 mm (ø 0,5 mm)

Pinça de aperto ZC-3D Pinça de aperto de substituição

Filtro de refrigeração ZF2-CLD Filtro de substituição para o tanque de refrigeração x 2 

Aditivo de refrigeração ZAW-1000D Aditivo para refrigeração 1000 ml

Aditivo quelante ZCH-100D Agente quelante aditivo de refrigeração 100 ml

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.pt

Garantia de cuidados Roland

Desfrute da tranquilidade de ter um dos pacotes de garantia mais abrangentes da indústria, incluído com a DWX-42W.

A DGSHAPE reserva-se o direito de fazer alterações às especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. O resultado real do dispositivo poderá variar. Para uma qualidade otimizada, poderá ser 
necessária a manutenção periódica dos componentes essenciais. Contacte o seu revendedor da DGSHAPE para obter mais detalhes. Não há qualquer garantia implícita além da indicada expressamente. 
A DGSHAPE não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou indiretos, quer sejam ou não previsíveis, causados por defeitos nos seus produtos. Todas as marcas comerciais são propriedade dos 
seus respetivos proprietários. Os ficheiros de dados tridimensionais poderão estar protegidos por direitos de autor. A reprodução ou utilização de material protegido por direitos de autor é regida pelas 
leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por respeitar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A DGSHAPE Corporation licenciou a tecnologia MMP 
do TPL Group.

DGSHAPE da Roland
A Roland está na vanguarda do fabrico de máquinas avançadas há mais de 35 anos, fornecendo tecnologia prática e fiável com uma manutenção e suporte incomparáveis. 
A DGSHAPE da Roland vai um passo mais além nesta promessa de fiabilidade, mas também melhora a experiência do utilizador, fazendo com que seja incrivelmente fácil 
que os laboratórios e clínicas produzam próteses dentárias de alta qualidade e eficientes em termos de custos, ao mesmo tempo que melhoram a eficiência do fluxo de 
trabalho.

As especificações, o design e as dimensões incluídos na lista poderão ser alterados sem aviso prévio.
* Mesmo quando são feitas dos materiais descritos, algumas peças não podem ser fresadas devido às suas especificações ou propriedades físicas. Para obter mais informações, contacte 
o seu revendedor autorizado da Roland DG Corporation.


