
DentaDrive

Potência elevada
Para ótimos resultados

Graças à elevada capacidade de 
combinar os componentes individuais, 
a gama de acesso é composta por mais 
de 50 fusos DentaDrive diferentes.

Se isso não for suficiente, nossa "equipe 
de desenvolvimento de equipamento 
odontológico" está ao dispor para 
adaptar seus fusos DentaDrive 
individuais.

semPre o melhor resultado quer 
se trate de retificar ou de fresar

A série DentaDrive está disponível em 
3 classes de potência diferentes com 
gamas de rotação até 60.000, 80.000 e 
100.000 r.p.m. 

A partir de nosso elemento construtivo 
modular pode selecionar a montagem 
dupla e tripla. Conforme a exigência do 
momento.

A série DentaDrive foi desenvolvida 
para ir ao encontro das exigências de 
mercado.

Devido aos materiais usados, à rigidez 
dos fusos, assim como à proteção 
contra impurezas, a série tanto pode 
ser usada para o processamento a seco 
como a úmido.

mais de 50 tiPos de
fuso diferentes

configure seu sistema de fusos individual
com base em componentes potentes!

Técnica odontológica para as necessidades mais exigentes.

Os fusos DentraDrive estão disponíveis 
em duas formas da caixa, em uma caixa 
cilíndrica ou em uma caixa tipo bloco. 

Ambas as séries dispõem de "ar de 
vedação", de forma a impedir a entrada 
de impurezas no interior do fuso.

Bem Protegido
Para um traBalho confiável



configurador DentaDrive

Selecione uma unidade  
de motor básica

Selecione uma  
caixa

Selecione um 
cilindro

Selecione as opções 
adicionais

Selecione seus acessórios

1.

2.

3.

4.

5.

crie seu sistema de fusos individual em cinco Passos:

configure agora seus fusos em www.dentadrive.de!

Com nosso configurador DentaDrive poderá compor um fuso dentário exatamente adaptado a seus campos 
de aplicação. Para isso, só tem de seguir o manual e configurar o fuso pretendido.
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