
Η Τεχνολογία 
Μεταμορφώνεται 
σε Τέχνη

Εξελιγμένο Disc Changer με Έξυπνες Λειτουργίες



Οι οδοντοτεχνίτες δημιουργούν προσθετικές εργασίες και 
οδοντοστοιχίες, ακριβώς όπως οι ζωγράφοι δημιουργούν 
μοναδικά έργα τέχνης. Κάθε οδοντική αποκατάσταση είναι 
μοναδική και εξατομικευμένη για κάθε ασθενή, και εξυπηρετεί 
όχι μόνο τη λειτουργικότητα, αλλά και την αισθητική. 
Πολύτιμος βοηθός τους σε αυτό το έργο τα κοπτικά της DGSHAPE, 
που στηρίζουν την καλλιτεχνική πλευρά του οδοντοτεχνίτη και 
υλοποιούν τα έργα του με υψηλή ακρίβεια.

Το DWX-53DC, το νεότερο μοντέλο με αυτόματη αλλαγή δίσκων, 
ενισχύει τη δεξιοτεχνία του οδοντοτεχνίτη μέσω της ευφυΐας της 
ψηφιακής τεχνολογίας της DGSHAPE.

Η Τεχνολογία Μεταμορφώνεται σε Τέχνη

SM  DESIGN
Η εκλεπτυσμένη εμφάνισή του DWX-53DC προσθέτει μοντέρνο και 
σύγχρονο χαρακτήρα στο περιβάλλον του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Μια ειδική υποδοχή επιτρέπει την τοποθέτηση ενός πάνελ αφής στο 
μπροστινό μέρος του μηχανήματος.



SM  SYSTEM

SM  USABILITY

Καλύτερη Aπόδοση Kοπής, Kαθημερινά
Η βελτιωμένη στιβαρότητά του DWX53DC παρέχει πλήρη σταθερότητα.

Οδηγεί τη βαθμονόμηση στο επόμενο επίπεδο:
- Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας αντισταθμίζει τη 
διαστολή και τη συστολή του μηχανήματος που προκαλείται από την 
αλλαγή της θερμοκρασίας.
- Πρόσθετη χειροκίνητη βαθμονόμηση για εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο ανοιχτός αντάπτορας και η κοπή κατά ±35 μοίρες στον άξονα B 
επιτρέπει την άριστη ποιότητα κοπής για πρόσθιες αποκαταστάσεις.

Κοπή PMMA με Yψηλή Tαχύτητα για την Eπόμενη 
Γενιά Ψηφιακής Οδοντοστοιχίας
Η βελτιωμένη στιβαρότητά και ο πρόσφατα σχεδιασμένος άξονας 
(spindle) επιτρέπουν την κοπή με εργαλείο 4mm

Οι λύσεις ψηφιακής οδοντοστοιχίας με τη σειρά CA-DK και τα γνήσια 
εργαλεία παρέχουν ψηφιακές οδοντοστοιχίες αιχμής.

Αλλαγή Δίσκων με Υψηλή Ταχύτητα
Έως και 100 ετικέτες ID (γραμμικού κώδικα) για την αλλαγή δίσκου.

CLOUD + Ενσωματωμένη Kάμερα
Το DGSHAPE CLOUD, η πιο πρόσφατη διαδικτυακή υπηρεσία, 
αξιοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα, παρέχει διάφορες 
πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων της παραγωγής καθώς και καταγραφή βίντεο της κοπής. Η 
υπηρεσία cloud της DGSHAPE σας υποστηρίζει στη διαχείριση της 
παραγωγής με το DWX, στην κατάρτιση ενός πιο αποτελεσματικού 
σχεδίου παραγωγής, και στη συντήρηση των μηχανημάτων σας.

Αποτελεσματικότερες Εργασίες Καθαρισμού
Το πρόγραμμα εμφύσησης αέρα υψηλής ισχύος απομακρύνει το 99% 
των υπολειμμάτων ζιρκονίας από τον δίσκο.
Ένας εξατομικευμένος απορροφητήρας καθαρίζει αυτόματα το φίλτρο 
σε τακτά χρονικά διαστήματα διατηρώντας την ισχύ καθαρισμού.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τμήμα με σκαλοπάτι: 98,5 mm (διάμετρος), 10±0,3 mm (ύψος)
Τμήμα σώματος (ωφέλιμο): 95 mm (διάμετρος), 35 mm  μέγιστο (ύψος)

Διάμετρος pin συγκράτησης:6 mm 

Δίσκος (με σκαλοπάτι)

Pin συγκράτησης

Σχήμα Διαχειρίσιμου Υλικού 

850 gr ή λιγότεροΒάρος Διαχειρίσιμου Υλικού προς Φόρτωση

6Αριθμός Αντάπτορων προς Φόρτωση

Zirconia, Wax, PMMA, Gypsum, PEEK, PEKK, Glass fiber reinforced resin, Composite resin, CoCr Sintered metalΔιαχειρίσιμα Υλικά

XY:~3,000 mm/min  Z:~2,700 mm/min Ταχύτητα Λειτουργίας

Brushless DC motorΜοτέρ Spindle (άξονα)

6,000 έως 30,000 rpmΤαχύτητα Περιστροφής Spindle (άξονα)

A: ± 360°, B: ± 35°Γωνία Διαδρομής Περιστροφικού Άξονα

15Αριθμός Διαθέσιμων Εργαλείων

Shank diameter: 4 mm (0.16 in.), length: 40 to 55 mm (1.57 to 2.17 in.)Διαστάσεις Εργαλείων

0.4 MPaΑπαιτήσεις Παροχής Αέρα

USBΔιεπαφή

RML-1, NC codeΣετ Εντολών Ελέγχου

100-240 VAC ± 10% 50/60Hz (overvoltage category II, IEC 60664-1), 2.8 AΑπαιτήσεις Ενέργειας

Περίπου 250 WΚατανάλωση Ενέργειας

Πλάτος × βάθος × ύψος: 598 × 763 × 831 mm (25.6 × 30.1 × 33.0 in.)Εξωτερικές Διαστάσεις

120 kg Βάρος

Κατά τη Λειτουργία: 70 dB (A) ή χαμηλότερος (κατά την κοπή)
Standby: 45 dB (A) ή χαμηλότεροςΘόρυβος Λειτουργίας

Εσωτερική χρήση σε υψόμετρο έως 2.000 m
Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, υγρασία: 35 έως 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Βαθμός ρύπανσης περιβάλλοντος: 2 (όπως ορίζεται από το IEC 60664-1)
Βραχυπρόθεσμη προσωρινή υπερβολική τάση: 1.440 V, μακροπρόθεσμη προσωρινή υπερβολική τάση: 490 V

Περιβάλλον Εγκατάστασης

Συμπεριλαμβάνονται

Καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB, πληροφορίες ασφαλείας, γρήγορος οδηγός λειτουργίας, πείρος 
ανίχνευσης, αντάπτορας αυτόματης διόρθωσης, κατσαβίδι ροπής, εξαγωνικό κατσαβίδι σχήματος Τ, 
εξαγωνικό κλειδί σχήματος L, κλειδί προσάρτησης - αποκόλλησης τσοκ, βάσεις συγκράτησης εργαλείων, 
ρυθμιστής τοποθέτησης εργαλείων, ρυθμιστής αέρα, ετικέτες γραμμικού κώδικα, αντάπτορες, ανοιχτός 
αντάπτορας, βάση ανταπτόρων, αντάπτορας τεμαχίου κατεργασίας τύπου καρφίτσας, εργαλεία, 
βάση tablet, κ.λπ.

 

DGSHAPE BRAND PROMISE

dgshape.com

Απαιτήσεις Συστήματος για Σύνδεση USB
Υπολογιστής με Windows 11 (έκδοση 64-bit), 10 (εκδόσεις 32-bit και 64-bit) ή 8.1 (εκδόσεις 32-bit και 64-bit)Υπολογιστής

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Εάν θα συνδέσετε ένα καλώδιο μετατροπής, προσαρμόστε ένα 
καλώδιο USB του οποίου το συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένου του μήκους του καλωδίου μετατροπής, 
να είναι 3 m ή λιγότερο.

Καλώδιο USB

Εξελιγμένο Σύστημα Αλλαγής Δίσκων 
με Έξυπνες Λειτουργίες

Η DGSHAPE Corporation είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Roland DG Corporation, η οποία ιδρύθηκε το 2017 για την ανάπτυξη και την 
εμπορία καινοτόμων τεχνολογιών παγκοσμίως. Με 30 χρόνια εμπειρίας στο 3D Design, η βασική αποστολή της DGSHAPE να Δημιουργήσει 
Καινοτομία για μια Καλύτερη Ζωή,  επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακών τεχνολογιών που ζωντανεύουν ιδέες, φέρνουν επανάσταση στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες και διαμορφώνουν ένα καλύτερο μέλλον.

Atlas Dental Digital Solutions  www.dentaldigital.gr
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