
Interne productie van individuele titanium abutments
Sluit het AK1-hulpstuk aan op de centrale positie van de materiaalhouder van de DWX-42W  
voor de productie van individuele, hoogwaardige abutments. De nieuwe DGSHAPE-
freesgereedschappen voor speciale doeleinden kunnen voorgefreesde blokken van titanium 
zonder problemen bewerken. Iedere DWX-42W gebruiker kan nu het aantal verschillende 
applicaties uitbreiden, zodat de winstgevendheid van het bedrijf verder kan groeien.

EENVOUDIGE BEWERKING VAN VOORGEFREESDE BLOKKEN VAN TITANIUM

Vervang de filtertray en sluit het AK1-hulpstuk aan voor de overschakeling naar de aangepaste 
bewerking van abutments. Uw CAM-software doet de rest.

Tray vervangen
Vervang de normale tanktray 
door de AK1-tanktray.

Het AK1-hulpstuk 
Sluit het hulpstuk aan op  
de materiaalhouder van  
de DWX-42W.

Frezen en afronden!
Zet het voorgefreesde  
blok vast en begin te 
frezen.

Abutmentkit voor DWX-42W



COMPONENTEN ABUTMENTKIT

(Basisset) Hulpstukken (apart verkocht)

Compatibel met 
GeoMedi
Geo CMFit®-series

Compatibel met
MEDENTiKA
PreFace®-series

Compatibel met 
NT-Trading
NT-PREFORM®-series

Tray met filter voor speciale 
doeleinden. Doeltreffende opvang 
van freesbewerkingsresten, voor 
een eenvoudige reiniging.

Drie verschillende typen frezen 
voor speciale doeleinden. 
Nieuwe freesgereedschappen 
compatibel met populaire 
fabrikanten van voorgefreesde 
blokken: NT Trading, Medentika 
en GeoMedi.

Opvangtray.

Momentschroevendraaier.
Bevestig de materialen met het 
juiste draaimoment aan de adapter.

● Vervangende filters x 2   ● Inbusschroevendraaier x 1   ● Handleiding

*Het gebruik van het filter voor speciale doeleinden is verplicht. Bewerkingen die zonder het filter verricht worden, kunnen schade aan de DWX-42W veroorzaken.

(Basisset) (Hulpstukken)
Voorkeursmerk

abutment

SPECIFICATIES

Item Inhoud

Compatibel model DWX-42W

Ondersteunde CAD 3Shape, exocad, Dental Wings*

Ondersteunde CAM MillBox / CIMsystem*

Productconfiguratie

AK-1 (Basisset)
Tray met filter voor speciale doeleinden, drie verschillende typen 
freesgereedschappen voor speciale doeleinden, momentschroevendraaier, 
opvangtray, inbusschroevendraaier, vervangende filters, handleiding

AK-1-GE / ME / NT 
(hulpstuk)

3 typen hulpstukken voor materiaal 
GE: GeoMedi; ME: MEDENTiKA; NT: NT-Trading

Productiviteit

Bewerkingstijd 50-80 minuten / werkstuk (afhankelijk van de vorm)

Vervangingstijd 
freesgereedschap

ZTB-150D: 15 uur
ZTB-100D: 3 uur
ZTB-50D: 8 uur

Verbruiksmaterialen ZTB-150D / 100D / 50D Freesgereedschappen voor speciale doeleinden R1.5mm (Φ3mm), R1.0mm 
(Φ2mm), R0.5mm (Φ1mm)

*Informatie van maart 2020 Informeer bij de fabrikant naar recentere updates.

Contact: dgs-marketing@dgshape.com - www.dgshape.com

BENODIGDE COMPONENTEN VOOR HET FREZEN VAN ABUTMENTS


