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NOU! UNITATE DE FREZARE 
M2 COMFORT LINE 

oua unitate de frezare M2 comfort line e empli  că precizia și  e ibilitatea. 
Această linie conține cinci unități de frezare – M2 Wet eavy Metal, M2 Teleskoper, 
M2 Dual Wet eavy Metal, M2 Dual Teleskoper și M2 Dual Double Teleskoper, 
toate echipate cu tehnologie de frezare simultană complet automată pe +1 a e. 

TELESKOPER ORBIT EXTRA-LARGE Ø 125 mm

T e l e s k o p e r  O r b i t  e x t r a - l a r g e :  pentru elaborarea blank-urilor de material cu  9  mm, 
98 mm, 106 mm sau chiar 12  mm, mini blank-uri din zirconia pentru coroane unice precum 
și pentru blank-uri din vitro-ceramică și blank-uri aw-Abutments®. Discurile pot   îmdepărtate 
și reinserate după aceea în aceeași poziție cu mare precizie în gama de microni –  d e o s e b i t  d e  u t i l  
pentru reglarea fricțiunii lucrărilor telescopate și pentru producerea în două etape a restaurărilor 
imediate în cazul protezelor pe implant ( T e h n i c a  D o u b l e  M i l l i n g ) .  

NOU! 
M2 UNITATE DE FREZARE  

COMFORT LINE 

UMED  USCAT

SISTEM DESCHIS

Teleskoper Orbit (Ø 125 mm)
Teleskoper Orbit (Ø 125 mm)

Ø 95 Ø 98 Ø 106 Ø 125
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FREZARE DE MARE PRECIZIE CU NOUA 
UNITATE DE FREZARE ZIRKONZAHN M2 

TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm
FOARTE  MARI: 1 ORBIT PENTRU 4 DIAMETERE DIFERITE DE BLANKURI! 

oua unitate de frezare M2 comfort line de la Zirkohnzahn a fost dezvoltată cu o misiune speci  că  pentru a garanta o frezare 
de înaltă precizie. M2 Wet eavy Metal, M2 Teleskoper, M2 Dual Wet eavy Metal, M2 Dual Teleskoper și M2 Dual Double Teleskoper 
permit procesarea tuturor blankurilor uzuale din materiale moi și dure. Toate aparatele M2 sunt acum pe deplin rezistente la vibrații 
datorită suspensiei duble de rulare deosebit de stabile și arborelui nou mai puternic și mai compact. Absența vibrațiilor permite 
abilitatea de a freza suprafețe foarte netede, ceea ce este esențial pentru producerea lucrărilor telescopate. nitățile de frezat M2 
sunt soluții autonome  este posibilă pornirea proceselor de frezare și calibrare sau încărcarea instrumentelor de elaborare direct din 
mașină prin intermediul computerului integrat cu ecran tactil. Identi  carea optică a sculei asigură o mai mare siguranță în timpul 
frezării, iar funcția automată de autocurățare și uscare împreună cu kitul de curățare a ută la menținerea curată și fără contaminare 
a camerei de frezare. Aparatele incluse în linia M2 sunt disponibile cu una sau două camere de frezare (versiuni duble), care oferă 
utilizatorului libertatea de a freza restaurările uscate și umede în serie fără curățare intermediară.

1) nitatea de frezare M2 confort line include cinci modele de aparate disponibile 
cu una sau două camere de frezare (versiunile duble), care oferă utilizatorului libertatea 
de a freza în serie restaurările uscate și umede fără curățare intermediară. Conform 
modelului, acestea sunt echipate cu Teleskoper rbit e tra-large cu un diametru de 12  mm.

3) nitățile de frezare M2 sunt caracterizate 
prin identi  carea optică a frezelor care 
asigură o siguranță sporită în timpul 
frezării și o cameră separată, prote ată 
de contaminare, cu funcție de schimbare 
automată a uneltelor cu 21 de compartimente. 
(opțional până la 3  21 pentru versiunile 
M2 Dual). 

2) ltima generație de aparate M2 sunt complet rezistente la vibrații datorită suspensiei cu rulment dublu deosebit de stabil și a noului 
a  mai puternic și mai compact. 

M2 DUAL

M2 

M2 TELESKOPER 

M2 DUAL TELESKOPER 

M2 DUAL DOUBLE 
TELESKOPER 

M2 Dual Double Teleskoper Wet eavy MetalM2 Teleskoper Wet eavy Metal

(2) (3)

(1)
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Teleskoper rbit e tra-large, cu un diametru de 12  mm 
permite, în combinație cu suporturi speciale (Blank olders), 
prelucrarea tuturor blankurilor de materiale moi sau tari 
cu diametru de 9  mm, 98 mm, 106 mm și chiar de 12  mm. 
Acest lucru înseamnă cu un singur orbit poate procesa 
blankuri cu 4 diametre diferite și cp restaurările supradimensionate 
care odinioară nu puteau fi frezate in blankuri standard 
(  9  mm,  98 mm) pot   acum poziționate cu ușurință în orbit 
și frezate. n acest fel, numărul de gutiere care pot   produse 
se dublează și numărul de coroane frezate crește considerabil. 
Datorită suporturilor speciale, Teleskoper rbit permite 
frezarea a până la nouă blankuri vitroceramice sau șase 

aw-Abutments® într-un singur proces.

nul dintre avanta ele ma ore ale Teleskoper rbit este 
acela că discurile de material, împreună cu suporturile 
de blankuri aferente, pot   scoase din rbit și reintroduse mai 
târziu în aceeași poziție cu precizie de microni. Acest lucru este 
deosebit de util în diferite cazuri

   entru a ustarea fricțiunii lucrărilor telescopate  în cazul 
  în care, după frezare fricțiunea este prea puternică, atunci 
  aceasta poate fi redusă prin re-frezarea părții interne 
  a structurii iar dacă este necesar, acest lucru poate   repetat
  până la perfecțiune.

Zirconiu

Rasina

Gutiere  

Ø 106

31

44

3

Ø 125

57

4

Ø 95

25

36

2

Ø 98

23

34

2

Ø 125

9 Glaskeramic

3 Raw-Abutments®

3 Glaskeramic

6 Raw-Abutments®

7 mini blancuri de zirconiu 
(marimea 1)
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TELESKOPER ORBIT EXTRA-LARGE (Ø 125 mm) N N
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N

Cu un diametru de 12  mm, Teleskoper rbit e tra-large permite – în combinație cu suporți speciali 
(Suport de Blank) – prelucrarea tuturor blankurilor obișnuite din materiale moi și dure cu un diametru 
de 9  mm, 98 mm, 106 mm și chiar 12  mm.  
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7 mini blancuri de zirconiu 
(marimea 1)

   entru realizarea în două faze a restaurărilor imediate în cazul protezelor susținute de implant cu tehnica de frezare dublă 
  (Double Milling). Cu noile tehnici, acum este posibil frezarea părții ocluzale a unei restaurări chiar înainte ca medicul dentist
   să trimită toate informațiile despre pozițiile implanturilor. dată ce este frezată partea ocluzală, se poate îndepărta suportul 
  de blank precum și blank-ul cu restaurarea imediată din Teleskoper rbit iar aparatul poate   utilizat pentru a freza alte restaurări.
  Când medicul dentist trimite amprenta implanturilor, puteți alege tipul de implant, puteți proiecta suprafața bazală, plasați 
  blank-ul înapoi în orbit și recalculați imbricarea pentru a  naliza procesul de frezare.

) nul dintre avanta ele ma ore ale Teleskoper rbit este că 
discurile de material, împreună cu Blank older aferente, pot   
scoase din rbit și reintroduse mai târziu în aceeași poziție cu 
o precizie micron. Acest lucru este util în special pentru a a usta 
fricțiunea lucrărilor telescopate.

( )

  n cazul în care apare un mesa  de eroare pe a  șa ul unității
  de frezare iar procesul de frezare este întrerupt brusc,
  puteți scoate suportul de blank cu restaurarea parțial
  realizată și plasați-o într-o altă unitate de frezare echipată
  cu Teleskoper rbit. nitatea de frezare va continua
  procesul de frezare din același punct in care a fost întreruptă.

  Dacă frezați o restaurare, dar trebuie să  nalizați rapid 
  o altă structură, puteți opri procesul de frezare curent și 
  puteți începe unul nou. Tot ceea ce trebuie să faceți este 
  să îndepărtați suportul de blank cu structura parțial frezată
  din Teleskoper rbit și să puneți în orbit un alt suport 
  de blank cu blank-ul necesar pentru noua restaurare. dată
  ce procesul de frezare este  nalizat, blank-ul cu lucrarea
  parțial frezată poate   reintrodus în orbit pentru a continua
  procesul de frezare întrerupt.

  n unitățile de frezare M2 Dual Teleskoper, echipate cu două
  camere separate, este posibilă oprirea procesului de frezare
  dintr-o cameră și pornirea unuia nou în altă cameră. 
  De îndată ce procesul este  nalizat, a ul se întoarce automat
  în camera în care procesul de frezare a fost întrerupt anterior
  pentru a  naliza procesul de frezare.

M2 MILLING UNIT 
COMFORT LINE
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nitățile de frezare M2, ca toate celelalte unități de frezat 
Zirkonzahn, sunt perfect compatibile cu software-ul companiei, 
componentele și hardware-ul suplimentar, pentru a garanta un 
 u  de lucru  uid de la începutul până la sfârșitul tratamentului. 

Cazul descris mai os e empli  că un  u  de lucru fără probleme 
realizat pentru un pacient care suferă de edentație ma ilar. 
Canalele  letate de pe structura metalică au fost frezate cu 
unitatea de frezat M2 Dual Wet eavy Metal, arătând frezarea 
de înaltă precizie a aparatului.

roducerea de proteze cu arc complet pe implanturi anterioare 
divergente este una dintre cele mai provocatoare sarcini pentru o 
echipă tehnico-clinică. n cazul de față, o pacientă s-a prezentat 
cu edentație ma ilar complet și șase implanturi de a plasate 

N
N N N

în ma ilarul superior. Con  gurarea virtuală a dintelui a relevat 
o divergență puternică a implanturilor către zona vestibulară. 

entru a atinge un echilibru între funcționalitate, stabilitate și 
estetică în restaurarea  nală, a fost integrată o bară primară 
folosind tehnica Double Screw Metal.

estaurarea plani  cată conținea o bară de titan și un cadru 
secundar de rășină cu 14 coroane individuale de rășină. Designul 
structurii primare a incorporat un f lu  de lucru inovativ 
CAD CAM în care au fost integrate patru șuruburi suplimentare 
pentru înșurubarea superstructurii la bară. oziția virtuală 
a șuruburilor a fost vizualizată utilizând funcția nouă 
Double Screw Metal a programului de proiectare 
Zirkonzahn.Modellier (Modul Atașament), care permite 

6)  Datorită noii tehnici Double Screw Metal, este posibila producerea de restaurări foarte estetice și stabile susținute de bare în cazurile 
de implant vestibular.
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generarea de  lete virtuale de șuruburi în cadrul designului 
barei. edarea 3D oferă poziția optimă a canalului șurubului 
în structura primară, precum și potrivirea ideală a capului 
șurubului în suprastructură.

Canalele suplimentare cu șuruburi  letate sunt frezate în timpul 
procesului de frezare a barei. Bara de titan este apoi înșurubată 
pe implanturi, iar structura secundară este înșurubată pe 
bară. Integrarea tehnicii Double Screw Metal nu numai că 
evită canalele vestibulare non-estetice, dar îmbunătățește și 
întreținerea și igiena postoperatorie. rin tehnica Double 
Screw Metal este astfel posibil să se producă restaurări foarte 
stabile și precise susținute de bare chiar și în cazuri comple e, 
fără a compromite estetica completă a arcului.

7) Con  gurarea dintelui virtual a scos la iveală o divergență 
puternică a implanturilor către zona vestibulară.

TEHNICII DOUBLE 
SCREW METAL

8) oua funcție software Double Screw Metal, permite generarea 
de  lete virtuale suplimentare în cadrul designului barei pentru a 
înșuruba suprastructura pe bară.

9) edarea 3D oferă poziția optimă a canalului șurubului în 
structura primară, precum și potrivirea ideală a capului șurubului 
în suprastructură.

10, 11) rezarea precisă a canalelor de șuruburi suplimentare  letate în structura metalică a fost efectuată cu mașina M2 Dual Wet eavy Metal 
în timpul procesului de frezare a barei.

(7)

(9)

(11)

(8)

(10)
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12, 13) Cu tehnica Double Screw Metal, bara de titan se înșurubează pe implanturi, iar structura secundară se înșurubează pe bară, 
evitând canalele vestibulare neestetice și îmbunătățind întreținerea și igiena postoperatorie.

Denture Gingiva BasicScrewed titanium bar

Abro® Basic Multistratum®

Gingiva-Composites

Model Blank Beige

(13)(12)




