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.niezawodność i precyzja

Zawsze w czołówce technologii przy wymogach rynku,
stomatologicznego. SISMA prezentuje kompaktowy system
frezarski CNC: FRX300D. Ta zaawansowana technologicznie
maszyna pracująca w 3, 4, lub 5 osiach wykonuje cały
DENTIST + SCANNER

proces frezowania z pojedynczego zamocowania do protez
z maksymalną precyzją. FRX300D doskonale nadaje się do

3D

frezowania wszystkich technicznych materiałów dentystycznych i

moDELING

jest idealny dla użytkowników poszukujących zaawansowanych

FRX300D

technologicznie rozwiązań ze specjalnym oprogramowaniem.
Dodatkowe akcesoria czynią ten system wszechstronnym.

Always at the forefront of technology and next to dental market requirements, SISMA presents a compact CNC milling system: FRX300D.
This high technology machine with 3rd, 4th, and 5th continuous axes does all milling work from a single abutment to complete dentures with
maximum precision; FRX300D is perfect for milling all dental technician materials, and is ideal for users looking for a high-tech solution with
dedicated software. It is a very versatile system thanks to its optional accessories.

Materiały · Materials
Tlenek cyrkonu
Zirconium oxide
Tytan
Titanium
Chromo-kobalt
Cobalt-chrome

Nanokompozyty
Nanocomposites
PMMA krzemian litu
PMMA lithium silicate
Ceramika
Pyroceram

D
Mikromechaniczne frezowanie w sektorze
stomatologicznym, wraz z 3-cią, 4-tą, i 5-tą.
osią.
Micromechanical milling for the dental sector,
complete with 3rd, 4th and 5th axes.

Działania· Working
Koronki
Crowns
Mostki
Bridges
Protezy
teleskopowe
Telescopic dentures
Międzyzębia
Bars

Frezowanie 3D
3D milling

abutment
Abutments

Soustructures
Overlays

Implants
Implants

modèles
Models

Uchwyt narzędziowy wstępnie skonfigurowany.
Uchwyt z 6 narzędziami i wstępną konfiguracją ,
całkowicie monitorowany.
Tool holder with pre-setting.
Tool holder with 6 tools and pre-setting feeler completely
screened.

4 i 5 oś.
Wyposażenie dla operacji, które wymagają
ciągłego ruchu w 4 i 5 osi.
4th and 5th axis.
Equipment for operations that require continuous movement
of the 4th and 5th axes.

1
2
3
4
5

Pacjent

Patient

Skanowanie
Scan

Konstrukcja CAD
CAD construction

FRX300D

Efekt końcowy
End result
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DANE TECHNICZNE · technicAL DAtA

X-Y-Z:

2 mikrony

Elektrowrzeciono· Pressurized electrospindle

50.000 obr/min
1,8 Kw, z uchwytem HSK-E 25
1,8 Kw, with pincer holder HSK-E 25

Zmiana narzędzia · Changing tool

automatycznie

Zasilanie · mains supply

230V 50-60 Hz 1ph

		

850* x 1420 x 2003 mm

		

650 Kg
*konsola wykluczona / consolle excluded
`

Biuro i serwis w Polsce:
FREDEN
ul. Lelewla 30
61-409 Poznań
+48 61 8 308 131
freden@freden.pl
www.freden.pl
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FRX300D

stefanoserafini.com

X-Y-Z:

+/0,01 mm
Rozdzielczość osi · axis resolution

4. i 5. oś
4th and 5th axis

Dokładność osi · axis precision

20.000 mm/min

3D

X-Y-Z:

Frezowanie
Milling

Prędkość osi · axis speed

