
Roland DWX-4.
Pequena em tamanho, grande em 
tecnologia.
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A Roland lidera a revolução digital 
no mercado dentário.
Atualmente, as tecnologias digitais 
dentárias estão a transformar todos 
os aspetos da medicina dentária. Os 
dias da produção manual e enfadonha 
de coroas, coifas e pontes estão a 
desaparecer rapidamente. Os mais 
recentes avanços tecnológicos na 
digitalização, no software CAD/

CAM e na fresagem CNC permitem 
aos laboratórios digitais de próteses 
dentárias personalizar a sua produção 
com velocidade e precisão. Melhor 
ajuste e estética promovem a 
satisfação do paciente, enquanto os 
laboratórios beneficiam de uma maior 
produtividade com um retorno mais 
rápido e ótima precisão e repetibilidade.

Roland DWX-4.
Máquina Fresadora Dentária.

Potente mas de fácil utilização.
A DWX-4 combina a fresagem simultânea em 4 eixos com a simples operação de 
um botão. O trocador automático de ferramentas disponibiliza duas ferramentas 
para uma fresagem de precisão desde o início até ao acabamento automático. A 
monitorização da produção é potenciada pela área de visualização de grandes 
dimensões e pelo interior iluminado por LED. Um sinal luminoso de estado alerta o 
operador para quaisquer erros ou avarias, ajudando a evitar o desperdício de tempo 
e de materiais e permitindo aos técnicos do laboratório a realização do processo de 
fresagem com confiança..

Pequena dimensão, grandes resultados.
A Roland DWX-4 é a máquina fresadora dentária mais compacta e de fácil utilização 
atualmente disponível no mercado. Tal como os membros da sua família com 
maiores dimensões, a DWX-30 e a DWX-50, consegue fresar uma grande variedade 
de materiais com uma precisão fiável. Agora pode produzir próteses dentárias com 
uma precisão consistente a um preço muito acessível.

Concebida para laboratórios de qualquer dimensão.
Com a sua pequena dimensão e o seu preço acessível, a DWX-4 é ideal para 
laboratórios de pequenas e médias dimensões que ainda não utilizam ferramentas 
digitais, ou para laboratórios com scanners que querem deixar de recorrer a 
terceiros para a produção. Também é perfeita para laboratórios de maiores 
dimensões que precisam de um segundo dispositivo para trabalhos urgentes que 
não empatem os trabalhos de fresagem mais volumosos. Pode fresar de forma 
económica uma única coroa ou uma pequena ponte, de forma rápida e fácil.

Uma grande variedade de materiais.
A DWX-4 está equipada com blocos 
padrão para fresagem e tipos de tornos 
para diversos materiais, incluindo cera, 
PMMA e zircónio..



Painel de Máquina Virtual.
Ao contrário das fresagens CNC tradicionais, a Roland substituiu os controlos 
complexos por um Painel de Máquina Virtual (VPanel) fácil de utilizar, que executa 
os diagnósticos à máquina e os processos de calibração e fresagem diretamente a 
partir do ambiente de trabalho do seu computador. O VPanel também controla o 
número de horas de funcionamento da máquina para efeitos de manutenção.

Potencial de crescimento.
Altamente expansível, a DWX-4 oferece-lhe uma capacidade «multicast» que 
permite ligar até quatro máquinas Roland a um computador, tornando mais 
fácil do que nunca para os laboratórios de próteses dentárias expandirem o seu 
negócio e aumentarem a sua capacidade de produção. A máquina fresadora 
dentária DWX-4 permite aos laboratórios controlar todo o processo interno com 
um único computador, minimizando o seu investimento de tempo e dinheiro.

Apoiado pela Roland.
As máquinas de fresagem dentária da Roland combinam um desempenho 
superior com uma fiabilidade lendária. Dezenas de milhares de utilizadores 
Roland, em mais de 133 países, confiam no incomparável atendimento e apoio 
ao cliente da Roland. Como empresa, as certificações ISO 9001:2008 e 14001 da 
Roland DG asseguram uma qualidade consistente no fabrico.

Plataforma aberta económica.
Uma plataforma aberta permite à DWX-4 
funcionar com os mais recentes materiais e 
tipos de software CAD/CAM, para que nunca 
esteja limitado por tecnologia ultrapassada. 
Se já tiver uma solução de produção, a
DWX-4 funciona perfeitamente com o 
scanner, forno e software compatível CAD/
CAM que já tenha instalados, eliminando 
a necessidade de depender de uma única 
fonte de materiais. Compatível com os 
códigos RML-1 e NC, a DWX-4 liga ao seu 
computador através de uma ligação USB 1.1.

Área de corte limpa para uma fresagem de precisão.
A DWX-4 está equipada com um ventilador de ar integrado que impede a 
acumulação de poeira excessiva e com um gerador de iões negativos que neutraliza 
a eletricidade estática durante a fresagem PMMA. Para uma maior tranquilidade, a 
DWX-4 inclui um sistema de recolha de poeira e um sensor que impede a máquina 
de arrancar se o vácuo for inadvertidamente deixado desligado.

Ionizador desligado. Ionizador ligado.

O ionizador está sempre ativo durante o
processo de fresagem.



Especi�cações
Material passível de Corte Zircónio (pré-sinterizado), Cera, PMMA

Formatos de trabalho compatíveis
Bloco Largura x Profundidade: 76 × 38, Altura: 16 a 22 mm

Tipo de torno Largura x Profundidade x Altura: Máximo 85 x 40 x 22 mm

Velocidade de funcionamento Eixo XYZ: 6 a 1.800 mm/min. (0,24 a 70,8 polegadas/min.)

Motor de fuso Motor de CC sem escovas

Velocidade do fuso 6.000 a 30.000 rpm

Ângulo de rotação do eixo A: ±360°

Número de ferramentas alojadas 2

Ferramenta acoplável Diâmetro da haste: 4 mm, Comprimento: 40 a 55 mm

Ar comprimido compatível 0,02 a 0,2 MPa

Interface USB (compatível com Universal Serial Bus Revisão de Especificação 1.1)

Conjunto de comandos de controlo RML-1, código NC

Requisitos de alimentação CA de 100 a 240 V ± 10%, 50/60 Hz, 0,8 a 0,4 A (categoria de sobretensão II, IEC 60664-1)

Consumo de energia Aprox. 70 W

Ruído de funcionamento
Durante o funcionamento: 70 dB (A) ou menos (quando não está a cortar)
Em modo de suspensão: 40 dB (A) ou menos

Dimensões externas Largura x Profundidade x Altura: 340 × 365 × 405 mm

Peso 22 kg (48,5 libras)

Ambiente de instalação

Utilização interior, altitude: até 2000 m
Temperatura: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Humidade relativa: 35 a 80% (sem condensação)
Nível de poluição ambiente: 2 (conforme especificado pela IEC 60664-1)
Sobretensão Temporária a Curto Prazo: 1.440 V
Sobretensão Temporária a Longo Prazo: 490 V

Elementos incluídos
Cabo de alimentação, Cabo USB, Manual, CD-ROM com Pacote de Software, Pino de deteção,
Posicionador de correção automática, Grampo para peça de trabalho em bloco, Chave sextavada, Chave-inglesa,
Suporte de ferramenta, Posicionador de ferramenta, Tubo para recolha de poeiras, Regulador, etc.

Requisitos do Sistema 
para Ligação USB

Computador
Modelo pré-instalado com a edição de 32 ou 64-bit do Windows XP, Vista, 7, 8 ou posterior
computador atualizado originalmente pré-instalado com Windows XP ou posterior

Cabo USB Use o cabo USB incluído
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DGSHAPE
O logotipo Easy Shape da Roland simboliza a �loso�a 
da Empresa no setor da medicina dentária.
Produtos de alto nível, materiais de primeira 
qualidade e so�sticadas tecnologias de ponta 
combinam-se para criar os melhores dispositivos 
de fresagem dentária e os melhores resultados de 
precisão para o seu laboratório.

A Roland reserva-se o direito de fazer alterações nas especi�cações, nos materiais 
ou nos acessórios sem aviso prévio. O rendimento real pode variar. Para otimizar 
a qualidade do rendimento, pode ser necessária uma manutenção periódica dos 
componentes críticos.
Para mais detalhes, contacte o seu revendedor Roland. Nenhuma 
responsabilidade ou garantia está implícita, salvo expressamente declarada. A 
Roland não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou indiretos, sejam 
previsíveis ou não, causados por defeitos nos referidos produtos. As formas 
tridimensionais podem estar protegidas por direitos de autor.
Todas as marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.
A Roland DG Corp. licenciou a tecnologia MMP do Grupo TPL.
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