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SOCLATOR MT-WET
- Soclator în mediu umed.
- Construit pentru o siguranţă maximă la utilizare.
- Partea frontală detasabilă pentru un acces facil la disc.
- Dispersarea apei este optimizată pentru un consum redus.
- Suprafata de lucru este gradată și reglabilă

Dimensiuni: 320x480x360 mm;  Greutate: 17.2 Kg
Putere: 750 W
Viteza motor:1400 rpm

- Centrifugă pentru turnarea metalelor.
- Incinta este din otel , rezistentă la acara și usor de curaţat.
- Motorul este conectat direct la brat (nu prin curea).
- Acceleratia si viteza sunt controlate electronic.
- Constructie si design ergonomic.
- Brat x cu sistem presetat de greutăţi.

Dimensiuni: 510x470x335 mm
Greutate: 40 Kg

Cuptor foto pentru tratarea compozitelor si materialelor foto sensibile într-un 
mediu protejat. Echipat cu 3 circuite speciale de 8 LED (Hi-Power SMD) 
(24 LED-uri totale) cu colimatoare optice, o solutie dezvoltată de Dentalfarm 
pentru a maximiza efectul de iradiere pentru toate compozitele tratate cu 
lumină. Spectrul de operare (de la 320 nm la 550 nm - de la Violet Real-UV la 
Near-Blue Blue) permite tratarea oricăror materiale dentare aate în prezent 
pe piată, atât pentru restaurări, cât și pentru materiale tipărite 3D.
Caracteristici software: Pre-Curing (pas-mode), 
Curing standard (full mode), multi-programabil.
2 moduri de curătare: - Software-ul permite efectuarea 
unor etape individuale de pre-întărire 
(de obicei cicluri de câteva secunde).

- Cuptor cu control electronic al celor 2 programe de lucru (pt mase de 
ambalat rapide sau cu cliclu normal).
- Dispune de un senzor de temperatura foarte precis.
- Posibilitatea setarii startului si terminarii programului.
- Usa rabatabila spre inainte.

Dimensiuni: 360x460x490 mm;  interior: 180x230x115
Capacitate: 4 ringuri nr.9 sau 12 ringuri nr.3
Putere: 2200 W

CENTRIFUGĂ ROTOJET

CUPTOR FOTO  PHOTOPOL PRO LED

CUPTOR   CF 2 MEDIUM

2650 lei

8500 lei

7950 lei

6850 lei



- Vacuum mixer de dimensiuni compacte.
- Timer electronic incorporat cu alarmă la terminare.
- Pompă vacuum puternică, fără ulei, permite si rotatii reversibile
- Se pot mixa: masa de ambalat, gipsuri și alginate.
- Se livreaza cu 1 bol de 500 ml.
- Se poate monta pe perete sau obtional pe stand (picior).

Dimensiuni: 190x220x240 mm;  Greutate: 8.4 Kg
Putere: 140 W;   viteza motor:0-380 rpm, reversibil.

- Unitate de frezare ISO Color Top
- Paralelografele de tip ISO au o constructie robustă. 
- Se lucrează foarte usor și precis.
- Contine accesorii pentru planare cat si pentru frezare.
- Dispune de o lampa si un dispozitiv de suare cu aer.
- Se poate adapta orice model de piesa de mana pentru frezare.
- Suportul modelului de lucru este reglabil.

Dimensiuni: 200x340x330 mm
Greutate: 7 Kg

- Masuta vibratoare pentru laborator
- Intensitatea reglabila electronic
- Constructie robusta și protectie electrică încorporată.
- Baza dreptunghiulara
- Diametru: 16 cm.

Dimensiuni: 240X150X105 mm;  Greutate: 5.5 Kg
Putere: 165 W

- Presa hidraulica pentru laborator.
- Se pot presa maxim la trei chiuvete.
- Presiune maxima 400 bari, echivalent a 15000 Kg
- Circuitul este foarte bine etansat si nu permite scurgerea uleiului.

Dimensiuni: 200x200x550 mm
Greutate: 22 Kg

VACUUM MIXER  MIX-R

UNITATE DE FREZARE  ISO Color Top

MĂSUTĂ VIBRATOARE  MINIEXPORT

PRESĂ HIDRAULICĂ  PRESS

5000 lei

5950 lei

1325 lei

2680 lei



- Incinta de lucru are o duză fixă (3 mm) pentru indepartarea masei de 
ambalat si 2 duze (2x0.8 mm) tip creion pentru finisare.
 - Sablator multivalent atat pentru dezambalare cât și pentru finisare
- Filtrarea cu sistem W.A.F.I.S (solutia perfectă pentru filtrarea particulelor de praf)
- Sistem de lumini cu LED
- Design ergonomic
- Se poate opta pentru un sistem de încălzire al oxidului de aluminiu 
din interiorul rezervoarelor de oxid (D.O.S. system)
Duze:  fixă - 3mm;  creion 2x0.8mm
Consum de aer: duza fixa - 120l/min; creion - 16-30 l/min

Dimensiuni: 415x465x445 mm
Greutate: 11.8 Kg

- Sablator manual, compact, potrivit ideal pentru sablarea/îndepărtarea 
masei de ambalat. Se poate folosi un singur tip de oxidu de aluminiu.
- O unitate standard complet integrată, echipată cu filtru de aer, 
regulator de presiune, manometru pentru presiune și pedală pentru 
performanta. 
- Iluminarea incintei este cu LED.

Asemănătoare cu acest model este versiunea cu pret economic, fără 
controlul prin pedală, filtru de aer și regulator 
de presiune - A1054 ORO.

Sistemul WAFIS este solutia perfectă pentru filtrarea particulelor de 
praf de la sablatoare. Sistem patentat de catre Dentalfarm pentru 
filtrarea in mediu umed al prafului rezultat in urma procesului de 
sablare. In circuitul de filtrare este pulverizata apa pentru a elimina 
praful.
Modelul integrat se preteaza pentru sablatoarele Dentalfarm dar se 
poate adapta si la alte modele de sablatoare.

Putere: 20W, cantitate aer consumata: 20-40 l/min
Dimensiuni: 100x100x270 mm; 
Greutate: 2.5 Kg

Sistemul WAFIS este solutia perfectă pentru filtrarea particulelor de 
praf de la sablatoare. Sistem patentat de catre Dentalfarm pentru 
filtrarea in mediu umed al prafului rezultat in urma procesului de sablare.
In circuitul de filtrare este pulverizata apa pentru a elimina praful.
Sunt disponibile 2 modele; cu conectare directa la sursa de alimentarea 
sablatorului (daca acesta are) sau direct la priză.

Putere: 20W, cantitate aer consumata: 20-40 l/min
Dimensiuni: 280x250x400 mm; Greutate: 6.2 Kg

SABLATOR BASE 3

SABLATOR ORO Plus cu pedala

SISTEM FILTRARE WAFIS integrat

SISTEME DE FILTRARE WAFIS 

5000 lei

2500 lei

1250 lei

1600 lei



Unitate de finisare a modelului echipată cu freze foarte mari ce permit 
o prelucrare perfectă atât a marginilor cât și a interiorului modelelor. 
Plan de lucru foarte amplu, din otel inoxidabil, și protectie mobilă 
pentru freza rotativă pentru o deplină sigurantă. 
Posibilitatea de conectare la unitatea de extractie/aspirator.
Motor de 380W, cu o viteză de 2800 rpm.
Dotarea standard include freza cilindrică 
5610002 (G)

APARAT de frezat socluri MF 400  

4400 lei

Baita ceara controlata electronic (reglaj larg al termparaturii: de la 30 
Ograde la 120  C) pentru topirea rapida si controlata a celor mai utilizate 

ceruri din domeniul dentar. Rezistenta puternica permite atingerea 
rapida  a temperaturii presetate. Montat cu 4 vase de topire cu 
dimensiuni diferite, acoperite individual cu material de xare universal 
potrivit pentru orice tehnica.
HOTWAX 4 va asigura benecii consecvente:
- fumul de ceara este restrictionat drastic
- capacitate de a seta cea mai potrivita temperatura
- uiditatea cerii stabila si ideala
- fara alterarea structurii cerii
- 4 tipuri diferite se ceara intotdeuna gata de utilizare.

Baita ceara controlata electronic (reglaj larg al temperaturii: de la 30 
grade la 120 grade C) pentru topirea rapida si controlata a celor mai 
utilizate ceruri din domeniul dentar. Trei vase de topire de dimensiuni 
mici asigura o atingere rapida a temperaturii presetate,
potrivita cel mai bine tehnicii de ceara.
Controlul individual al temperaturii este adaptat ecarui vas de topire.
HOTWAX va asigura benecii consecvente:
- fumul de ceara este restrictionat drastic
- capacitatea de a seta cea mai potrivita temperatura
- uiditatea cerii stabilita si ideala
- fara alterarea structurii cerii
- 3 vase separate de topire cu control individual al temperaturii

Sistemul de încălzire cu comandă electronică (reglaj larg al temperaturii: de la 
30 ° la 120 ° C) pentru topirea si mentinerea celor mai utilizate ceruri din 
domeniul dentar. Compartiment de turnare de dimensiuni mici, care permite 
atingerea rapidă a temperaturii dorite, ideal pentru tehnica de imersie. Cu 
Hotwax se obtin avantaje considerabile:  
- reducerea drastică fumului de ceara
- posibilitate de setare a temperaturii adecvate
- fluiditate constantă a produsului 
- fara alterarea structurii cerii
- încălzitor electric cu 1 compartiment pentru mentinerea cerii stare lichidă
- capac de protectie împotriva agentilor externi în timpul inactivitătii
- pe display apare temperatura setată sau cea reală 
Dimensiuni:  mm 115x150x70H  Dimensiuni cuptor:  diametru 30x25H

HOTWAX 4 - Baita ceara

HOTWAX T - Baita ceara

HOTWAX - Baita ceara

715 lei

1100 lei

640 lei



- Lampă de banc dotată cu o lupă 3x mare patrata. 
- Design nou, cu 108 LED cu lumină albă pură. 
- Lampa poate fi montată fie pe bancul de lucru, fie pe perete.

Dimensiuni: 300 x 200 x 50
Lumina: 108 leduri x 11W

- Lampă de banc dotată cu lupă 3x rotundă.
- Iluminare radială cu 48 LED cu lumină albă pură. 
- Poate fi montată fie pe bancul de lucru, fie pe perete 
   (suport disponibil la cerere).

Dimensiuni: 300 x 185 x 30
Lumina: 48 leduri x 4,8 W

- Lampă de banc dotată cu o lupă de 3x rotundă, inclusiv o sectiune 
   de 12x pentru o rezolutie mai precisă. 
- Iluminare radială cu 60 LED cu lumină albă pură.
- Doar versiune de pus pe bancul de lucru.

Dimensiuni: 150 x 200 x 30
Lumina: 60 leduri x 6W

- Lampa Solar Professional este fără magnicator. 
- Iluminare radială cu 8 LED-uri cu lumină naturală, aranjate pe 2 rânduri.
- Brat articial.
- Lampa poate  xată atât pe banc, cât și pe perete.

Lampa SOLAR LED 3X PATRATA

Lampa SOLAR LED 3X ROTUNDA 

Lampa SOLAR LED 3X BENCH  

Lampă Solar PROFESSIONAL

560 lei

440 lei

360 lei

520 lei

Preturile din acest pliant contin TVA (19%), iar promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil



Spatula electrica cu o piesa de mana.
- sistem de reglare a temperaturii microprocesorului cu senzor termocuplu.
- asaj cu 3 cifre, care indica atat temperatura reala a varfului, cat si 
temperatura presetata de la 50 grade la 200 grade C. 
• piesa de mana practica asigura cuplarea rapida a uneltelor.
• compartimente  pentru varfurile de modelare direct pe unitatea de 
control si un sertar suplimentar, in spate.
Benecii: abilitatea de a alege cea mai potrivita temperatura, astfel se 
reduce in mod drastic fumul de ceara fara 
riscul de incendiu care rezulta din utilizarea 
acarii libere.

Statie de modelare erbinte a cerii cu două piese independente . 
Reglarea temperaturii microprocesorului cu senzor termocuplu. 
Așaj cu 3 cifre, cu indicarea temperaturii reale și a temperaturii setate, 
cu interval de reglare de la 50 ° la 200 ° C 
Piesă de manevră cu introducerea rapidă a instrumentelor. Suport 
pentru întreaga serie de unelte de modelare pe unitatea de comandă, 
plus un sertar spate practic. 
Avantajele sunt reprezentate de o temperatură 
corectă pentru ecare ceară, reducerea 
drastică a fumului și absenta acarii libere.

SPATULA electrica HOT 1 PLUS

SPATULA electrica HOT 2 PLUS

1025 lei

1500 lei

Preturile din acest pliant contin TVA (19%), iar promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil

Unitate de tăiere cu placă magnetică pentru a mentine în pozitie 
suportul pentru model.
Disc de tăiere diamantat extrem de subtire pentru înaltă precizie.
Siguranta asigurată de dubla comandă.
Lampa pentru o iluminare superioara și posibilitatea conectării la 
unitatea de extractie/aspirare. 
Motor cu putere de 100 W și 2800 rpm.

APARAT PENTRU SECTIONAT MODELE 

8200 lei

Statie de modelare fierbinte a ceara cu 2 piese independente . 
Reglarea temperaturii microprocesorului cu senzor termocuplu. 
Afișaj 3 cifre cu indicarea atât a temperaturii reale, ambele temperatura 
reglată, cu un interval de reglare de la 50 ° la 200 ° C. Piesa de mana cu 
inser�ie rapidă a instrumentelor și comanda practică de comutare între 
cele două temperaturi stabilite . 
Suport pentru întreaga serie de unelte de modelare pe unitatea de 
comandă, plus un sertar spate practic. 
Avantajele sunt reprezentate de o temperatură 
corectă pentru fiecare ceară, reducerea 
drastică a fumului și absen�a flacarii libere.

SPATULA ELECTRICA HOT 2 TOUCH

1750 lei


