
5-Assige Dentale Freesmachine



5-assige freesmachine voor tandprotheses
De DWX-51D garandeert een moeiteloze en nauwkeurige productie van 
tandprotheses waaronder copings, kronen, bruggen, inlays, onlays, abutments 
etc. Het is de perfecte oplossing voor tandtechnische laboratoria die hun 
productie willen verhogen of willen starten met digitale productie.  
De DWX-51D-freesmachine biedt namelijk tal van automatische functies en 
een schone, stabiele werkomgeving.

Gebouwd naar uw wensen 
Het is geen toeval dat de DWX-51D alle geavanceerde en gebruiksvriendelijke 
functies heeft die een tandtechnicus zoekt in een productiemachine. 
De machine werd ontwikkeld op basis van jarenlang onderzoek naar de 
behoeftes van tandtechnische labo’s. Het resultaat is een machine die erg 
gebruiksvriendelijk is en een uitstekende outputkwaliteit levert. Dit allemaal 
met de betrouwbaarheid waar Roland DG-machines om bekend staan.

Open systeem 
Dankzij het open systeem van de DWX-51D kunt u werken met de nieuwste materialen, CAD/CAM-software en scanners.  
U bent niet afhankelijk van één partij.

U kunt vier DWX-freesmachines koppelen aan een computer  
voor een nog hogere productiviteit.

C-vormige klem

Eenvoudige opstelling in een schoon werkgebied
Dankzij de nieuwe C-vormige klem kunt u materiaal met slechts  
twee schroeven in de machine vastzetten. De klem zorgt bovendien 
voor een nauwkeurige uitlijning en uniformiteit bij het laden.  
De DWX-51D heeft een uniek luchtstroomsysteem dat in combinatie 
met een optionele afzuigunit het stof optimaal verwijdert.  
De ionisator neemt de statische lading weg wanneer u PMMA freest.

Binnenzijde



Gemoedsrust, betrouwbaarheid en ondersteuning 
De DWX-51D biedt ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Bovendien krijgt u een uitstekende garantie en service-na-verkoop. 
Gecertificeerde technici staan tot uw dienst. Zij zorgen ervoor dat uw toestel altijd operationeel is. Onze telefonische 
helpdesk beantwoordt bovendien al uw vragen. 

Flexibele freesoplossingen
Gebruik de DWX-51D en DWX-4W naast elkaar voor een flexibele 
en productieve freesoplossing. Dankzij deze afzonderlijke apparaten 
voor droog en nat frezen kunt u de maximale hoeveelheid 
glaskeramiek- en zirkoniumrestauraties produceren zonder de 
machines telkens opnieuw te moeten instellen en proper maken.

Snel, efficiënt en gebruiksvriendelijk
De DWX-51D is zo ontworpen dat vrijwel elke gebruiker meteen een expert kan worden. 
Een overzicht van de geavanceerde en gebruiksvriendelijke eigenschappen:

• Degelijke bouw zorgt voor stabiliteit. Strak design past in bijna elke laboratoriumruimte.

• Stabiele en preciese mechanische sturing via spindelaandrijvingen.

• 360-graden rotatie op een vierde as (A-as) en 30 graden kantelen op een vijfde as  
(B-as) om diepere ondersnijdingen en ingewikkelde bewerkingen te ondersteunen.

• Automatische gereedschapswisselaar (ATC) voor 10 gereedschappen maken  
continu frezen mogelijk. 

• Inclusief lade om gereedschappen en toebehoren in op te bergen. 

• De LED-verlichting in verschillende kleuren signaleert de actuele status van de  
machine en geeft foutmeldingen weer. 

• Gebruiksvriendelijk virtueel bedieningspaneel (VPanel) configureert instellingen, 
kalibreert en start de productie.
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SPECIFICATIES - DWX-51D
Te gebruiken materialen Zirkonium, was, PMMA, composiethars, PEEK, gips

Afmetingen werkstuk
Disk (met schouder)

Schouder: 98.5 mm (diameter), hoogte 10 mm
Disk: 95 mm (diameter), hoogte 60 mm

Pin-type Pindiameter: 6 mm
Snelheden XYZ-as 6 tot 1800 mm/min.
Spindelmotor Borstelloze DC-motor
Spindelsnelheid 6.000 tot 30.000 omw./min.
Draaihoek roterende as A: ± 360° B: ± 30°
Aantal freesgereedschappen 10
Gereedschap Schachtdiameter: 4 mm, Lengte: 40 tot 55 mm
Perslucht 0,02 tot 0,2 MPa
Interface USB 
Commandoset RML-1, NC code
Voeding AC 100 to 240 V ± 10 %, 50/60 Hz , 2.0 A (overvoltage categorie II, IEC 60664-1)
Verbruik Ongeveer 200 W

Geluidsniveau
Tijdens bewerking 70 dB (A) of minder (bij niet frezen)
Tijdens standby 45 dB (A) of minder

Externe afmetingen Breedte x diepte x hoogte 495 x 660 x 600 mm
Gewicht 67 kg 

Omgeving

Gebruik binnenshuis Tot op 2000 m hoogte
Temperatuur 5 tot 40°C 
vochtigheid 35 tot 80 % (geen condensatie)
Verontreinigingsgraad omgeving 2 (zoals gespecificeerd door IEC 60664-1)
Tijdelijke overvoltage op korte termijn 1.440 V
Tijdelijke overvoltage op lange termijn 490 V

Bijgeleverde accessoires

Netsnoer, USB-kabel, drukregelaar, luchtslang, adapter pin-type materiaal, calibreerelementen, 
detectiepin, torque schroevendraaier, spantangen, montageschroeven, zeskantige schroevendraaier, 
T-vormige zeskantige schroevendraaier,stofslang en adapter, steeksleutel, Roland Software CD, 
ferrietkern, handleidingen

Systeemvereisten voor USB-verbinding Windows® 7/8/8.1/10 (32 of 64 bit) besturingssysteem, plus meegeleverde USB-kabel
OPTIES - DWX-51D
Item Model Beschrijving
Gereedschapshouder ZBH-4D Vervangbare freeshouder
Adapter Pin-type materiaal ZV-51D Vervangbare adapter

Freesje

ZDB-100D R1.0mm freesje voor composiethars
ZDB-50D R0.5mm freesje voor composiethars
ZDB-30D R0.3mm freesje voor composiethars
ZCB-100D R1.0mm freesje 
ZCB-50D R0.5mm freesje
ZCB-40D R0.4mm freesje

Eigenschappen:
• 5-assig simultaan frezen
• Voor tandprotheses in zirkonium, was, PMMA, composiethars, PEEK en gips
• Automatische gereedschapswisselaar met 10 houders voor continue productie
• Beschikt over een adapter voor 9 pin-type materialen
• Hoge precisie door spindelaandrijvingen
• Nieuwe C-vormige klem voor eenvoudige afstelling en uitlijning
• Krachtige luchtstroom en antistatische ionisator voor correcte kalibratie en stofreductie
• Stabiele bouw
• Kleurgecodeerde LED-verlichting signaleert machinefouten en -status
• Eenvoudige gereedschapsopslag, vervang- en reinigingsfuncties
• Uitstekende garantie en service
• Geproduceerd in Japan

Roland DG heeft het recht onaangekondigd aanpassingen te doen aan de specificaties, materialen of accessoires. Werkelijke output kan variëren. Voor een optimale kwaliteit, dienen 
kritische componenten regelmatig onderhouden te worden. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie.
Geen garantie of waarborg anders dan expliciet vermeld. Roland DG is niet verantwoordelijk in geval van onvoorzienbare of gevolgschades veroorzaakt door gebreken in de machine.
Driedimensionale vormen kunnen worden beschermd door het eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Reproductie of het gebruik van 
eigendomsrechtelijk beschermd materiaal wordt geregeld door lokale, nationale en internationale wetten. Klanten zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en 
zijn aansprakelijk voor eventuele inbreuk.
Roland DG Corporation heeft de licentie op de MMP-technologie verkregen van de TPL Group.  


