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model - tray αρχικά κιτ 
 

Η
     Εκμαγεία ακριβείας με κινητά κολοβώματα χωρίς

καρφίδες – μόνο 8 λεπτά χρόνος εργασίας

Αυξήστε την παραγωγικότητα του εργαστηρίου σας.
Ξεκινήστε τώρα με τα αρχικά κιτ και εξοικονομήστε 45%.

         

model-tray αρχικό κιτ με πλαστικά αγκυρώματα

κωδ. 395401  

περιλαμβάνει:                                                                            ποσότητα:

model-tray no.0 για snapper, μικρό μέγεθος               5τμχ.

model-tray no.4 για snapper, κανονικό μέγεθος        10τμχ.

πλαστικά αγκυρώματα mono-snapper                      15τμχ.

βοηθητικό εξάρτημα κατασκευής εκμαγείου                1τμχ.

σφυρί (για την απομάκρυνση του εκμαγείου               1τμχ.
από το σκαφίδιο)

                                                                                                    

model-tray αρχικό κιτ με μαγνήτες 

κωδ. 395409  

περιλαμβάνει:                                                                            ποσότητα:

model-tray no.0 για μαγνήτη, μικρό μέγεθος                5τμχ.

model-tray no.4 για μαγνήτη, κανονικό μέγεθος        10τμχ.

μαγνήτες,                                                                     5τμχ.
δίσκοι συγκράτησης μαγνητών,                                 10τμχ.
εργαλείο απομάκρυνσης μαγνητών,                            1τμχ.

βοηθητικό εξάρτημα κατασκευής εκμαγείου                 1τμχ.

σφυρί (για την απομάκρυνση του εκμαγείου                1τμχ.
από το σκαφίδιο)



σκαφίδια model – tray 

Τα σκαφίδια του συστήματος model-tray διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη και με 
διαφορετικούς τρόπους ανάρτησης σε αρθρωτήρα.

Τα σκαφίδια εγγυούνται ακριβή θέση του κολοβώματος μετά την κοπή του. 
Οι κωνικές και ασύμμετρες ραβδώσεις εγγυούνται τέλεια εφαρμογή του κολοβώματος, 
η οποία ελέγχεται πολύ εύκολα. Τοποθέτηση του κολοβώματος σε λάθος θέση είναι 
αδύνατη.

                                                                            model - tray No.4 / κανονικό μέγεθος
                                                                            για πλαστικά αγκυρώματα ή μαγνήτες

                                                                            διαστάσεις: 84 Χ 72 Χ 14,7mm

         model - tray No.0 / μικρό μέγεθος
για πλαστικά αγκυρώματα ή μαγνήτες

διαστάσεις: 76 Χ 66 Χ 11,9mm

                                                                                  model - tray quarter 
                                                                                  με συγκρατητικές καρφίδες

   διαστάσεις: 32 Χ 72 Χ 15,5mm
                                                                       

    Συγκράτηση με πλαστικά          Συγκράτηση με μαγνήτες        Συγκράτηση με καρφίδες
               αγκυρώματα
   

 



model - tray εύκολο και απλοποιημένο σύστημα
 

 
         Το σύστημα model-tray δεν προσφέρει μόνο απόλυτη ακρίβεια, αλλά συνεισφέρει 

επίσης και στην παραγωγικότητα του εργαστηρίου, χάρη στην εύκολη χρήση του. 
Συγκριτικά με τα συμβατικά εκμαγεία με καρφίδες και άλλα παρόμοια συστήματα, 

         ο χρόνος κατασκευής του εκμαγείου είναι λιγότερος κατά ¼.

                                                                      απλό και γρήγορο –
                                                    με μόνο 8 λεπτά χρόνο εργασίας

                                                          Τεχνικά χαρακτηριστικά:
                                                                             Υλικό: πολυκαρβονικό υψηλού βαθμού
                                                                             Σταθερότητα διαστάσεων: μέχρι 135°C
                                                                             Συγκρατητικά στοιχεία: πλαστικά

                                                                               αγκυρώματα, μαγνήτες, καρφίδες.

                                          Πως γίνεται:

   

         Το αποτύπωμα και το σκαφίδιο γεμίζουν με 
γύψο μία φορά ταυτοχρόνως. Αυτό 

  εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο σε σχέση με τα 
συστήματα κατασκευής εκμαγείων με 
καρφίδες. Στο σύστημα  model-tray δεν 
χρειάζονται καρφίδες. 

 



εκμαγεία ακριβείας με κινητά κολοβώματα χωρίς καρφίδες

                                                                                         Μετά από 30 λεπτά* σηκώστε το αποτύπωμα
                                          από το εκμαγείο

         Βγάλτε το εκμαγείο από το σκαφίδιο μετά από
         90 λεπτά*

                                                                                           Γρήγορο & ακριβές κόψιμο στο μηχάνημα

    Πολύ λεπτό κόψιμο!
Εκμαγεία ακριβείας, με σταθερά κολοβώματα 

         χάρη στις ασύμμετρες ραβδώσεις του 
         σκαφιδίου

Κερδίζετε πολύτιμο χρόνο για την κατασκευή της υπόλοιπης προσθετικής
εργασίας! 

* από την αρχή ανάμιξης της γύψου
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model-cut 2020 Universal 
                 συσκευή κοπής κολοβωμάτων          

 Συσκευή κοπής κολοβωμάτων, για την κοπή 
εκμαγείων του συστήματος model-tray και 
άλλων συστημάτων, γρήγορα και με ασφάλεια.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λέιζερ, δείχνοντας
με ακρίβεια το σημείο κοπής.

Η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη από 1500 στρ./λ έως
12000 στρ./λ. Προσαρμόζεται δίσκος σκληρού 
μετάλλου ή διαμαντένιος, ανάλογα με την 
σκληρότητα της γύψου και πάχος κοπής 0,2 - 0,3mm.

Μη παράλληλα στηρίγματα κόβονται εύκολα χάρη
στο περιστρεφόμενο τραπεζίδιο, ρυθμίζοντας κλήση
μέχρι 15○ .

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος εξασφαλίζει την μεγαλύτερη Τεχνικά χαρακτηριστικά:
δύναμη του μοτέρ, ενώ η οθόνη παρέχει πληροφορίες 
για την αντικατάσταση του δίσκου ή του φίλτρου Διαστάσεις: Μ 396, Π 271, Υ 238
απορροφητήρα. Βάρος: 17,5kg

Ταχύτητα: 1500 – 12000 στρ./ λεπτό

Λειτουργίες:
- ρύθμιση καθ’ ύψος του εκμαγείου
- ρύθμιση κοπής με λέιζερ
- κλήση εκμαγείου μέχρι 15○ 

- αυτόματο κόψιμο
- εύκολο λογισμικό με οθόνη πληροφοριών

Δίσκοι / πάχος κοπής:
- δίσκος σκληρού μετάλλου / 0,3mm (1500στρ)
- διαμαντένιος Β / 0,3mm (6000στρ.)
- διαμαντένιος SD / 0,2mm (9000στρ.)

ε

                                                    

                                                      εκμαγεία model-tray           εκμαγεία model-tray          εκμαγεία με καρφίδες        εκμαγεία με καρφίδες
                                                                 quarter                           σε γύψινη βάση                σε πλαστική βάσης



model - tray & cad/cam

Model-tray αντάπτορες για CAD/CAM

Aντάπτορες - βάσεις για τα σκαφίδια 
model-tray, για εύκολη τοποθέτηση του 
σκαφιδίου μέσα στο σκάνερ. Επιτρέπουν 
στο εκμαγείο να βγει και να τοποθετηθεί 
στην σωστή θέση για πολλές φορές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υλικό: υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία, με ή χωρίς 
μεταλλική βάση σε διάφορες σχεδιάσεις. 
Σταθερότητα διαστάσεων: μέχρι τους 135○C
Συγκράτηση: ανάλογα με την σχεδίαση, με 
μαγνήτες ή πλαστικά αγκυρώματα

Ειδικά σκαφίδια σκαναρίσματος

Μετά το σκανάρισμα του αρχικού εκμαγείου, τα μέρη που
δεν χρειάζεται να σκαναριστούν, απλά βγαίνουν από το 
σκαφίδιο ή τα κολοβώματα μεταφέρονται στο ειδικό 
σκαφίδιο σκαναρίσματος. Το ειδικό αυτό σκαφίδιο δεν 
αντανακλά καθόλου το λέιζερ του σκάνερ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υλικό: υψηλού βαθμού πολυκαρβονικό 
Σταθερότητα διαστάσεων: μέχρι τους 135○C
Συγκράτηση: μαγνήτες ή πλαστικά αγκυρώματα

   Παραδείγματα σκάνερ:

   3Μ Espe       3Shape         Bego          Degudent          DentalWings          Heraus            HintEls

   KaVo        NobelBiocare        Sirona         SmartOptics         Wieland        Zfx          Zirkonzahn
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