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ARTIRILMIŞ VERİMLİLİK VE 
MAKSİMUM ÇOK YÖNLÜLÜK

OTOMATİK DİSK DEĞİŞTİRİCİ

DWX-52DC, arka arkaya sayısız dental restorasyon işlerinin 
kesintisiz kazıması için farklı (ya da aynı) malzemelerin 98,5 
mm disklerini yükleyebildiği 6 yuvalı Otomatik Disk Değiştirici 
ile donatılmıştır. Aynı zamanda iş verilerini yeniden göndermek 
ve diskleri değiştirmek için kazıma işlemini durdurmak 
gerekmemektedir. Otomatik çalışma, artırılmış kapasite ile 
birlikte tüm gün boyunca birden fazla malzemenin veya 
tonların gözetimsiz kazınmasına olanak tanır.

OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ

Hazırlık çalışmalarını ve zamanını en aza indirgemek için 
DWX-52DC üretimi durdurmaya gerek kalmaksızın kazıma 
burlarının yerini otomatik olarak değiştiren bir Otomatik 
Takım Değiştirici ile donatılmıştır. Zirkonya, balmumu, 
PMMA, kompozit resin (disk ve blok halinde*), PEEK, alçı 
taşı, CoCr sinter metal ve elyaf takviyeli resinin de dahil 
geniş bir malzeme yelpazesini verimli bir şekilde kazımak 
için kartuş içerisinde 15 bura kadar ayarlanabilir.
*Dahili Pin Tipi Malzeme Adaptörü 7 pin tipi malzemenin ardışık olarak 

ayarlanmasını ve kazınmasını sağlar.

AÇIK MİMARİ

DWX-52DC size en son CAD/CAM yazılımı, 
tarayıcılar ve malzemelerden yaptığınız 
seçimlerle çalışma özgürlüğü sunar. Kullanıcılar 
tek bir üreticiye bağlı değildir.



YÜKSEK KALİTELİ,
HASSAS KAZIMA

Sağlam ve sabit bilyalı vida kontrollü sistem, yüksek kaliteli 
karmaşık dental restorasyonları üretir. Diskleri eşzamanlı 
olarak 5 eksen hareketi ile döndürmek ve yatırmak derin 
derin kesiklerin, büyük ark restorasyonların ve diğer 
tam ağız protezlerinin kazımasını sağlar. Aynı zamanda 
kazıma esnasında hava kontrol hatalarını ortadan kaldıran, 
kazınacak malzeme türü için havanın hacmini otomatik 
olarak değiştiren bir hava basınç sistemi eklenmiştir.

Sıklıkla CNC kazıma ile ilişkilendirilen karmaşık kontroller, 
burları kullanım ömürlerinin sonunda otomatik olarak 
değiştiren (Akıllı Takım Değiştirici işlevi), makine sistem 
kontrolünü yürüten ve tek dokunuşla makine kalibrasyonu 
sunan kullanıcı dostu bir Sanal Makine Paneli (VPanel) ile 
değiştirildi. Zirkonya gibi kazınmış malzemelerin yüzeyinden 
toz çıkarılarak üretim sonrası işi azaltmak için yeni bir 
temizleme özelliği eklendi. Aynı zamanda DWX-52DC 
statik birikimi azaltan, PMMA gibi malzemelerle çalışırken 
kesme döküntüsünü azaltmaya yardımcı olan entegre bir 
iyonlaştırıcı içermektedir. Diğer kullanışlı özellikler arasında 
makinenin durumunu bir bakışta gösteren bir LED durum 
ışığı ve burlar ile diğer aksesuarlar için kullanışlı bir saklama 
bölmesi bulunur.

Kolaylık, malzeme esnekliği ve gözetimsiz üretimin 
doruk noktası DWX-52DC, laboratuvarınızın 
üretkenliğini ve kârını artırmak üzere tasarlanmıştır. 
DWX-52DC, 6 yuvalı Otomatik Disk Değiştirici, 15 
istasyonlu Otomatik Takım Değiştirici ve diğer 
otomatik özelliklere sahip olup tüm seviyelerdeki 
kullanıcılara son derece güçlü, verimli ve uygun 
fiyatlı dental restorasyon çözümü sunmaktadır. 
Üstelik açık mimarisi, teknisyenlerinizin çoktan 
aşina olduğu CAD/CAM yazılımı ile kullanılabilmesi 
anlamına gelir. Üretim yeteneklerini güçlendirmek 
isteyen dental laboratuvarlaR için idealdir.
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Teknik Özellikler

Kesilebilir malzeme Zirkonya, Balmumu, PMMA, Kompozit resin, PEEK, Alçı taşı, Elyaf takviyeli resin, CoCr sinter metal

Yüklenebilir malzeme şekli
Adım bölümü: 98.5 mm (çap), yükseklik 10 mm
Gövde bölümü: 95 mm (çap), mak. yükseklik 35 mm
Pin çapı: 6 mm

Yüklenebilir malzeme ağırlığı 850 gr’a kadar

Yerleşik adaptör sayısı 6

Çalışma hızı XYZ ekseni: 6 ila 1,800 mm / dak. (0,24 - 70,9 inç / dakika)

Mil motoru Fırçasız DC Motor

Mil hızı 6,000 ila 30,000 rpm

Dönme ekseni hareket açısı A: ±360°, B: ±30°

Yerleşik bur sayısı 15

Takılabilir bur Sap çapı: 4 mm, Uzunluk: 40 ila 55 mm

Uygun basınçlı hava 0.2 MPa

Arayüz USB

Kontrol komut seti RML-1, NC kod

Güç gereksinimleri AC 100 V - 240 V ±%10, 50/60 Hz, 2.0 A (aşırı gerilim kategorisi II, IEC60664-1)

Güç tüketimi Yaklaşık 200 W

Çalışma sesi Çalışma sırasında: 70 dB (A) veya daha az (kesilmediğinde), Bekleme modunda: 45 dB (A) veya daha düşük

Dış Boyutlar 880 (G) x 660 (D) x 600 (Y) mm (34.6 (G) x 26.0 (D) x 23.6 (Y) inç)

Ağırlık 105 kg

Kurulum ortamı
Kapalı alan kullanımı, Yükseklik: 2,000 m’ye kadar, Sıcaklık: 5 ila 40°C arası, Nem Oranı:% 35-80 (yoğuşma yok), Çevre kirliliği derecesi: 
2 (IEC 60664-1 tarafından belirtildiği gibi), Kısa süreli geçici aşırı gerilim: 1440 V, Uzun süreli geçici aşırı gerilim: 490 V

Seçenekler

Parça Model Açıklama

Kazıma burları

ZDB-100D R1.0 mm (0 2 mm)

Elmas kaplama Kompozit resin, Elyaf takviyeli resinZDB-50D R0.5 mm (0 1 mm)

ZDB-30D R0.3 mm (0 0.6 mm)

ZCB-100D R1.0 mm (0 2 mm)

Kaplamasız
Zirkonya, Balmumu, PMMA, PEEK, Alçı taşı, CoCr
sinter metal

ZCB-50D R0.5 mm (0 1 mm)

ZCB-40D R0.4 mm (0 0.8 mm)

Pin tipi malzeme adaptörü ZV-52DC Değiştirme için pin tipi malzeme şablonu (DWX-52DC için)

Malzeme adaptörü ZMA-52DC Değiştirme için malzeme adaptörü (DWX-52DC için)

Temizleme aleti ZCT-4D Değiştirme için temizleme aleti (DWX-52DC için)

Kazıma bur tutacağı ZBH-4D Değiştirme için kazıma bur tutacağı (DWX-52DC/51D/50/4 için)

Mil ünitesi ZS-4D Değiştirme için mil ünitesi (DWX-52DC/51D/50/4 için)

Halka ZC-4D Değiştirme için halka (DWX-52DC/51D/50/4 için)

Mil kayışı ZSB-170 Değiştirme için mil kayışı (DWX-52DC/51D/50/4 için)

USB bağlantısı için sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Windows® 7/8/8.1/10 (32 veya 64 bit)

Optik sürücü CD-ROM sürücüsü

USB kablosu Birlikte verilen USB kablosunu kullanın

YETKİLİ BAYİ: SEÇİLEN GÖRÜNTÜLER 

oland DG özellikler, malzemeler veya aksesuarlar konusunda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktılar değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik 
bileşenlerin periyodik bakımlarının yapılması gerekebilir. Detaylı bilgi için lütfen Roland DG bayiniz ile iletişime geçin. Açık olarak belirtilen durumlar haricinde garanti uygulanmaz. Roland DG, bu ürünlerdeki 
kusurlardan kaynaklanan, öngörülebilir olan ya da olmayan arızi veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Telif hakkıyla korunan materyallerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara 
tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm kanunları gözetmekle yükümlüdür ve herhangi bir ihlale karşı sorumludurlar. Roland DG Corporation, TPL Group tarafından MMP teknolojisi ile yetkilendirilmiştir. 

DGSHAPE Marka Vaadi
DGSHAPE, Roland DG’den ayrılan, temel misyonu “yenilik yarat, hayatı daha iyi kıl” olan 3D iş biriminin marka ismidir. DGSHAPE fikirleri hayata geçiren, iş süreçlerinde devrim 
yaratan ve daha iyi bir gelecek şekillendiren dijital teknolojiler sunar. Amacımız; bireysel ustalıktan üretim, sağlık ve daha fazlasına kadar çok sayıda çaba boyunca özel bir değer 
sağlamak için insan yaratıcılığını dijital iş akışlarıyla kaynaştırmaktır.

www.rolanddg.com.tr

Roland Care Garantisi

DWX-52DC ile birlikte endüstrideki en kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip olmanın keyfini çıkarın.


