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Okos fogászati marógépek
Automata kalibráció és kiváló tartósság

0101 Támogatja a 90°-os függőleges marást
A 90 fokos függőleges marás lehetővé teszi az esztétikusabb metszőfogak kialakítását

A teljes hardvert és szoftvert az Up3d fejlesztette, ezáltal 
tökéletes az összhang a kód és a mechanika működése 
között

Független fejlesztés0202

Az intelligens korszak úttörője a fogtechnikai laborokban

Innovatív technológia0303

Egyazon felület számos géphez. Könnyű kezelés 
és marás, egy kattintással

UpCNC szoftver0404

Az új,  C- alakú befogó segítségével maximálisan 
kihasználható a tömb felszíne, még a széleknél is

Spórolj okosan0505

Korona, híd, redukált korona, implantátum, teljes 
fogív és egyéb munkák. Támogatja a cirkon, viasz, 
PMMA, PEEK és egyéb anyagok használatát



 Automatikus kalibráció
Kalibráció egyetlen kattintással. Az automatikus kalibráció 
biztosítja a marógép kiemelkedő pontosságát

Marási állapotjelző led

A P53-as állapotjelző fénye csökkenti az ellenőrzés idejét, ezáltal 
növeli a hatékonyságot

Távoli elérés

Egyazon program által vezérelt az összes gép, így valós időben 
értesülhetünk akár egyszerre több gép állapotáról is

Marófejek nyilvántartása

A P53 képes automatikusan kiszámolni az eszközök fennmaradó 
élettartamát, így előre tervezhet és elkerülheti például a cirkónia 
törését és az egyéb sikertelen marásokat

Folytatás

Automatikusan folytatja a munkát az előző lépéstől, ezáltal a 
gép nem végez felesleges munkát és növeli a 
hatékonyságot akár 80%-kal



P53

443.5×718×628.5 （ mm ）

87Kg

AC 185~235V、50~60Hz

0.8KW

0.52KW （ max ）

5-tengelyes független mozgás

X/Y/Z：171/210/108 A：±30° B：±360°

Száraz Marás

30,000rpm

3,000mm/min

11 darabos

Automatikus（ Nyomás >0.5MPa ）

Sűrített levegő（ Nyomás 0.25~0.35MPa ）

Cirkon, Viasz, PMMA, PEEK és puha anyagok

Coping ：Cirkon-10perc Viasz- 4.5perc

Korona ：Cirkon-13perc Viasz-5.5perc

2+1+0.6 （ Φ 4 ） 

Modell

Méret

Súly

Bemeneti feszültség

Maximális teljesítmény

Forgófej teljesítmény

Tengely

Marási táv

Marási mód

Maximális forgási sebesség

Maximális előtolási sebesség

Szerszámtár

Eszközcsere

Forgófej hűtés

Marható anyagok

Eszközök átmérője

P-szériás
Fogászati
Marógépek

Marási idő



Automatikus kalibráció

Automatikus folytatás

Biztonsági ajtó

Eszköz élettartam kezelés

Automatikus elszívás

C- alakú befogó keret

90°-os marási módszer

Automatikus jelölés a tömbökön

Ledes állapotjelző

Távoli vezérlés

P-szériás
Fogászati
Marógépek

Modell



Okos fogászati marógépek
Spórolj és engedd szabadjára a képességeid

Új kialakítás, a maximális 
kihasználhatóságért



A teljes fogászati Cad/Cam megoldás

www.up3ds.com     info@up3d.cn     +86-755-26983202

ADD: 17915 Sky Park Circle, Bldg.27, Suite E, Irvine, CA 92614, USA




