
FRESADORA M1 LINHA COMPACTA

Compacta, rápida e precisa



A Fresadora M1 linha compacta foi concebida de forma a ocupar pouco espaço (47,7 x 69,3 x 61,3 cm) e adequa-se 

a laboratórios de qualquer dimensão. Graças aos seus potentes e rápidos motores todas as fresadoras desta linha 

distinguem-se pelos seus tempos de fresagem extremamente curtos. 

Actualmente, aquando da compra de um sistema CAD/CAM, já se têm ideias muito claras relativamente ao 

Por este motivo, a Fresadora M1 linha compacta está disponível em vários modelos. Só se compra e paga aquilo 

que precisamos realmente! E mais não!

FRESADORA M1 LINHA COMPACTA

FRESADORA M1 ABUTMENT

FRESADORA M1 SOFT
5+1 EIXOS

4 EIXOS A HÚMIDO
1x

RAW-ABUTMENT®

1x
BRIDGE-ROD

Metal 
presinterizadoMaderaCeraResinaZircónia

Vitrocerâmica CompositeBridge-RodRaw-Abutment®



Desenvolvidos com base na já comprovada tecnologia da Fresadora M5, os modelos M1 SOFT, M1 WET assim 

como M1 WET HEAVY METAL já vêm equipados com a tecnologia inteligente orbital de 5 eixos. Esta permite 

chegar a qualquer ponto de fresagem de uma peça, assim como processar, de uma forma simples e rápida, cortes ou 

divergências. Assim, para além de coroas, pontes, inlays, outlays e coroas telescópicas, também é possível realizar 

abutments (pilares) em 100% zircónio, pontes aparafusadas, conexões, barras e próteses totais.

FRESADORA M1 WET
5+1 EIXOS A HÚMIDO

FRESADORA M1 WET HEAVY METAL  
5+1 EIXOS METALA HÚMIDO RAW-ABUTMENT®

3x
BRIDGE-ROD

2x

TitanioCromo-Cobalto
Metal 

presinterizadoMadeiraCeraResinaZircónia Vitrocerâmica CompositeBridge-RodRaw-Abutment®

Metal 
presinterizadoMaderaCeraResinaZircónia Vitrocerâmica Composite



SISTEMA CAD/CAM COMPLETO

OUTRAS FRESADORAS DA NOSSA GAMA
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SCANNER S600 ARTI
A linha compacta da Fresadora M1 pode ser combinada de forma ideal com o 

Scanner S600 ARTI, assim como com o software de fácil utilização Zirkonzahn.

 - Scanner óptico com feixes de luz, totalmente automático

 -

 - Modelo giratório até 360º e inclinável até 100º: captação de todas as partes 

do objecto

 - Campo de medição particularmente vasto, permitindo um scan completo da 

arcada dentária; sem a montagem virtual dos dois maxilares

 - Grande precisão no controle dos eixos

 - Scan dos articuladores

 - Conceitos inteligentes para a aquisição do modelo

 - Compatível com o PlaneSystem®

NOVO! FRESADORA M6NOVO! FRESADORA M4 FRESADORA M5 HEAVY

SCANNER PC+VISOR MODELADOR CAMFRESADORA


