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FERRAMENTAS DCS

0302

Precisão com sistema 
As ferramentas de fresagem da empresa Dental Concept 

Systems são ferramentas de fresagem e retificação exclusiva-

mente desenvolvidas para a operação de  todos os materiais 

dentários disponíveis no mercado.  As ferramentas de 

fresagem DCS são diretamente adaptadas aos requisitos dos 

sistemas de fresagem  da Dental Concept Systems e permi-

tem aos técnicos dentários manter a segurança do processo 

necessária com uma vasta gama de materiais. O substrato, a 

geometria do gume, o tratamento do acabamento   

e o revestimento foram desenvolvidos tendo em conta 

as estratégias de fresagem modernas e os modelos do 

software CAM moderno a aplicar e foram adaptados aos 

mais diversos materiais. O sistema de cores claro conduz 

o técnico dentário de forma segura ao longo de todas as 

aplicações do processamento de alta velocidade e evita 

confusões desnecessárias.

Além da BLUE LINE para CoCr, da TURQUOISE LINE para 

titânio e da GREEN LINE para pontas de processamento 

para o processamento de vidro/cerâmica, a Dental 

Concept Systems oferece ferramentas de fresagem para o 

processamento de óxidos de zircónio com 3 revestimentos 

diferentes. A depender do tipo e da qualidade dos óxidos de 

zircónio, são utilizadas diversas ferramentas e estas permi-

tem trabalhar com gumes polidos para materiais premium 

resistentes na SILVER LINE, tempos de vida útil mais longos 

na YELLOW LINE  e um processamento seguro de óxidos 

de zircónio translúcidos na RED LINE. Além disso, a YELLOW 

LINE também pode ser utilizada para trabalhar PMMA, 

compósitos e Peek ou materiais semelhantes.   

A geometria inovadora do gume permite que o  PMMA, 

PEEK e outros materiais termoplásticos  sejam processados a 

seco pela ORANGE LINE. 

Processamento de CoCr

4 - 5BLUE LINE CoCr

Processamento de geometrias aplicadas com implantes em CoCr 

6 - 7BLUE LINE Implant

Processamento de geometrias “prefab” em titânio

12 - 13TURQUOISE LINE Titânio prefab

8 - 9TURQUOISE LINE Titânio

Processamento de geometrias aplicadas com implantes em titânio 

10 - 11TURQUOISE LINE Implant

Processamento de óxidos de zircónio e ceras

18 - 19

Processamento de óxidos de zircónio, PMMA, compósitos e PEEK 

20 - 21YELLOW LINE

Processamento de materiais termoplásticos

14 - 15ORANGE LINE bre.CAM cutter

Processamento de materiais termoplásticos

16 - 17ORANGE LINE bre.CAM cutter

Processamento de óxidos de zircónio

22 - 23RED LINE

Processamento de óxidos de zircónio

24 - 25RED LINE

Retificação de materiais cerâmicos

26 - 27GREEN LINE

Retificação de materiais cerâmicos

28 - 29GREEN LINE

ACESSÓRIOS CAD/CAM 
ARREGADORES E MANGAS PICK-UP  

ACESSÓRIOS DA TÉCNICA DE FRESAGEM 

FLUIDOS E ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS DA MÁQUINA FRESADORA  

LEITURA POR SCANNER E ASPIRAÇÃO 

30 - 31

32 - 33

34 - 35

36 - 37

38 - 39

SILVER LINE

Processamento de titânio puro e titânio

Fórmula Parâmetros

Q  
 
=  taxa de remoção (cm3/min)  

ae  =  intervenção de trabalho radial (mm)
ap  =  profundidade de corte (mm)
vf  =  velocidade de avanço (mm/min) 

Taxa de remoção Q =  ae * ap *vf

PC = Vsp

Q
PC  =  capacidade de corte (kW) 
Q  =  taxa de remoção (cm3/min) 
Vsp  =  volume espec. de processamento (cm3/min/kW)

Capacidade de corte

Vf  =  velocidade de avanço (mm/min)
fz  =  vanço dos dentes (mm/min)
n  =  velocidade (rpm) 
z  =  número de dentes (-) 

Velocidade de avanço Vf =  fz * n * z

VC = 1000
π * d * n

VC  =  velocidade de corte (mm/min)
d  =  diâmetro da ferramenta (mm)
n  =  velocidade (rpm) 

Velocidade de corte

Fresa de topo Fresa planaFresa Torus

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
3 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
3 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
3 mm

 Ø da haste:
6 mm

 Ø da haste:
3 mm



BLUE LINE CoCr

A geometria do gume destas ferramentas foi concebida 

para suportar o elevado esforço no corte de metal duro. O 

revestimento BLUE LINE melhora a capacidade de resistência 

ao desgaste e convence pela sua elevada resistência à 

oxidação e dureza térmica. O coeficiente  de fricção muito 

reduzido das ferramentas reduz a acumulação de calor e as 

forças de fresagem nos gumes. Existem fresas planas para 

o processamento de pilares e barras, bem como Fresas de 

avanço rápido disponíveis para desbaste rápido. 

O processamento de CoCr representa um desafio especial 

para as ferramentas de fresagem. As ferramentas Dental 

Concept Systems destinam-se ao processamento seco das 

restaurações, sendo também adequadas em termos de 

qualidade e forma para  fabricar peças primárias e secundá-

rias, bem como para construções de barras extensas. As 

geometrias e os revestimentos não são um acaso, mas o 

resultado de uma longa experiência com os sistemas de 

fresagem  DCS e os componentes de software respetiva-

mente adaptados, desenvolvidos pela própria empresa.

Processamento de CoCr

03

0504

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

21-010603

21-011009

21-011514

21-011508

21-012014

21-013016

21-013020

21-113016

21-021514

21-021520

21-113014

20-115019

20-114017

BLUE LINE MeasureNOTAIMPORTANTE!

Ao comprar CoCr Blanks, podem ser cometidos erros graves.  

Os componentes que não podem ser fresados ou as inclusões não heterogéneas podem 

danificar rapidamente um conjunto de fresagem completo e sobreaquecer fortemente 

as áreas a fresar. Os danos consequentes põem de lado qualquer possibilidade   

de poupança ao comprar os Blanks. 

BLUE LINE CoCr

Ø da haste: 
3 mm

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 0.6 mm 52 mm 3 mm 2

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 1.0 mm 52 mm 9 mm 2

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 1.5 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa de
topo

quattro cut
CoCr 6 mm 1.5 mm 52 mm 8 mm 4

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 2.0 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 3.0 mm 52 mm 16 mm 2

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 3.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

quattro cut
CoCr 6 mm 3.0 mm 52 mm 16 mm 4

Fresa plana
para barras

e pilares
CoCr 6 mm 1.5 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa plana
para barras

e pilares
CoCr 6 mm 1.5 mm 52 mm 20 mm 2

Fresas de
avanço rápido
para desbaste

rápido

CoCr 6 mm 3.0 mm 52 mm 14 mm 4

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z

Ferramenta 
de fresagem 
para corpos 

de ensaio 
validados

DC ALU 6 mm 5.0 mm 52 mm 19 mm 3

DC ALU 6 mm 4.0 mm 52 mm 16.5 mm 3

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z

Ferramenta 
de fresagem 
para corpos 

de ensaio 
validados



BLUE LINE Implant

Processamento de geometrias aplicadas com implantes em CoCr

03Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Com respeito a BLUE LINE Implant, reflete-se a grande

experiência dos desenvolvedores de DCS. As ferramentas 

que permitem ao utilizador fresar superestruturas utilizadas 

no implante diretamente a partir do Blank são, sem dúvida, a 

mais-valia. Para além das fresas de topo, fresas planas e fresas 

Torus,  a gama oferece-lhe brocas e brocas escalonadas

para a prótese de implante. Naturalmente com a qualidade 

de sistema habitual e com um elevado nível de com-

pensação da BLUE LINE. Em geral, é necessário mencionar 

que os processos associados a estas ferramentas estão 

previstos apenas para o utilizador

avançado de CAD CAM.

0706

BLUE LINE Implant
Versão 3.0

21-200218

21-200303

21-010503

21-011012

21-020505

21-021506

21-022006

21-112016

21-121663

21-122063

21-131516

21-132520

21-202020

21-201512

21-201516

BLUE LINE Implant

Ø da haste: 
6 mm

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 0.18 mm 52 mm 2 mm 2

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 0.3 mm 52 mm 3 mm 2

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 0.5 mm 52 mm 3 mm 2

Fresa de
topo

CoCr 6 mm 1.0 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa plana 
Implant

CoCr 6 mm 0.5 mm 52 mm 5 mm 2

Fresa plana 
Implant

CoCr 6 mm 1.5 mm 52 mm 6 mm 3

Fresa plana 
Implant

CoCr 6 mm 2.0 mm 52 mm 6 mm 3

Fresa Torus 
Implant

CoCr 6 mm 2.0 mm 52 mm 16 mm 3

Broca escalo-
nada Implant 

(-MA)
CoCr 6 mm 1.6 mm 52 mm 6.35 mm 2

Broca escalo-
nada Implant 

(-MA)
CoCr 6 mm 2.0 mm 52 mm 6.35 mm 2

Broca 
Implant

CoCr 6 mm 1.5 mm 52 mm 16 mm 2

Broca 
Implant

CoCr 6 mm 2.5 mm 52 mm 20 mm 2

Broca 
Implant

CoCr 6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa Torus 
Implant

CoCr 6 mm
1.5 mm
(r 0.2)

52 mm 12 mm 3

Fresa Torus 
Implant

CoCr 6 mm
1.5 mm
(r 0.2)

52 mm 16 mm 3



TURQUOISE LINE TITÂNIO

Processamento de titânio puro e titânio

03Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

A geometria e o revestimento estão especialmente

direcionados para o processamento de titânio e permitem 

resultados de fresagem precisos utilizando líquido de 

refrigeração Metal Coolant 014. As superfícies maquinadas 

de alta qualidade sem descoloração também são o principal 

campo de aplicação da TURQUOISE LINE também para 

restaurações, superestruturas, prefaces e pilares utilizados 

em implantes.

O revestimento especial foi especialmente desenvolvido

para o tratamento húmido de titânio e ligas de titânio e 

garante, para além de grande durabilidade, um processa-

mento à medida das propriedades do titânio.

As geometrias e ângulos de inclinação dos gumes foram 

considerados tanto no software de controlo como no 

software CAM, levando de modo coordenado ao

resultado pretendido.

0908

21-140603

21-141009

21-141514

21-141508

21-142014

21-143016

21-143020

21-163016

21-151514

21-151520

21-163014

TURQUOISE LINE Titânio

Ø da haste: 
6 mm

TER EM ATENÇÃO!

As ferramentas de fresagem que já tenham sido utilizadas 

para titânio não podem ser reutilizadas para CoCr.

Dependendo das características do titânio puro e da liga de titânio,

os gumes das ferramentas alteram-se. Neste sentido, aplica-se o seguinte: Fresa de 

titânio de utilização única - sempre fresa de titânio!

Fresa de
topo

Titânio 6 mm 0.6 mm 52 mm 3 mm 2

Fresa de
topo

Titânio 6 mm 1.0 mm 52 mm 9 mm 2

Fresa de
topo

Titânio 6 mm 1.5 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa de
topo

quattro cut
Titânio 6 mm 1.5 mm 52 mm 8 mm 4

Fresa de
topo

Titânio 6 mm 2.0 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa de
topo

Titânio 6 mm 3.0 mm 52 mm 16 mm 2

Fresa de
topo

Titânio 6 mm 3.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

quattro cut
Titânio 6 mm 3.0 mm 52 mm 16 mm 4

Fresa plana
para barras

e pilares
Titânio 6 mm 1.5 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa plana
para barras

e pilares
Titânio 6 mm 1.5 mm 52 mm 20 mm 2

Fresas de 
avanço rápido 
para desbaste 

rápido

Titânio 6 mm 3.0 mm 52 mm 14 mm 4

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



TURQUOISE LINE Titânio

Processamento de geometrias aplicadas com implantes em titânio

03Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Uma vez que o material de titânio é utilizado

principalmente na implantologia, não é de admirar que 

o sistema da Dental Concept Systems também tenha um 

foco especial nestas ferramentas. Tal como acontece com as 

ferramentas CoCr, também foram produzidas na TURQUOISE 

LINE ferramentas importantes para a prótese de implante. 

Para além das fresas de topo, fresas planas e fresas Torus, a 

gama oferece-lhe brocas e brocas escalonadas

para a prótese de implante.

Previsto naturalmente para o processamento a húmido, 

que deve ser obrigatoriamente utilizado para o material de 

titânio. Quando se trata do processamento de titânio puro,

o utilizador do sistema pode contar com uma elevada 

estabilidade e precisão nos gumes das ferramentas, 

assegurando uma produção contínua fiável, apesar das 

propriedades do titânio.

1110

TURQUOISE LINE Implant
Versão 3.0

21-210303

TURQUOISE LINE Implant

21-140503

21-141012

21-150505

21-151506

21-152006

21-162016

21-171663

21-172063

21-181516

21-182520

21-212020

21-211512

21-211516

Ø da haste: 
6 mm

Fresa de
topo

Implant
Titânio 6 mm 0.3 mm 52 mm 3 mm 2

Fresa de
topo

Implant
Titânio 6 mm 0.5 mm 52 mm 3 mm 2

Fresa de
topo

Implant
Titânio 6 mm 1.0 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa plana 
Implant

Titânio 6 mm 0.5 mm 52 mm 5 mm 2

Fresa plana 
Implant

Titânio 6 mm 1.5 mm 52 mm 6 mm 3

Fresa plana 
Implant

Titânio 6 mm 2.0 mm 52 mm 6 mm 3

Fresa Torus 
Implant

Titânio 6 mm
2.0 mm
(r 0.2)

52 mm 16 mm 3

Broca escalo-
nada Implant 

(-MA)
Titânio 6 mm 1.6 mm 52 mm 6.35 mm 2

Broca escalo-
nada Implant 

(-MA)
Titânio 6 mm 2.0 mm 52 mm 6.35 mm 2

Broca 
Implant

Titânio 6 mm 1.5 mm 52 mm 16 mm 2

Broca 
Implant

Titânio 6 mm 2.5 mm 52 mm 20 mm 2

Broca 
Implant

Titânio 6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa Torus 
Implant

Titânio 6 mm
1.5 mm
(r 0.2)

52 mm 12 mm 3

Fresa Torus 
Implant

Titânio 6 mm
1.5 mm
(r 0.2)

52 mm 16 mm 3

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



TURQUOISE LINE Titânio prefab

Processamento de geometrias “prefab” em titânio

A produção de pilares de titânio no método Prefab

requer uma precisão especial no sistema. O sistema DCX 

dispõe de uma calibragem Prefab que pode ser palpada 

de forma tátil para cada restauração e que armazena a 

posição exata dos objetos no sistema de controlo.

A elevada precisão alcançada através deste processo é

reforçada através da adaptação exaustiva na produção

das ferramentas TURQUOISE LINE. Atualmente, os equipa-

mentos compactos modernos não podem ser inferiores 

aos equipamentos de instalação independente em 

termos de precisão e segurança. Pré-requisito básico

é o facto de serem ferramentas seguras para o processo.

Ø D
Ø d

L1

L

3 mm

22-141006

TURQUOISE LINE Titânio prefab

22-161006

22-141506

22-161506

22-142014

1312

Ø da haste: 
3 mm

MAIS
QUALIDADE!

Os anéis limitadores DCS são fabricados em ligas 

industriais e entregues usinados também para ferra-

mentas com haste de 3 mm. Os anéis limitadores em 

plástico ou um anelamento inadequado com uma 

“prensa manual” levam 

a tolerâncias de fabrico inaceitáveis.

TURQUOISE LINE
Conjunto de 6 unidades 

de titânio “prefab”

Conjunto de 6 unidades, 
composto pelos seguintes artigos:

2 x 22-141006, 2 x 22-141506 and 2 x 22-142014

22-141000Ilustração exemplificativa

Fresa de
topo

Titânio 
prefab

3 mm 1.0 mm 52 mm 6 mm 2

Quattro Cut 
Fresa de

topo

Titânio 
prefab

3 mm 1.0 mm 52 mm 6 mm 4

Fresa de
topo

Titânio 
prefab

3 mm 1.5 mm 52 mm 6 mm 2

Fresa de
topo

Titânio 
prefab

3 mm 1.5 mm 52 mm 6 mm 4

Fresa de
topo

Titânio 
prefab

3 mm 2.0 mm 52 mm 14 mm 3

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



ORANGE LINE bre.CAM cutter

Processamento de materiais termoplásticos

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Graças à geometria inovadora do gume da ORANGE LINE - 

bre.CAM cutter, é possível o processamento de PMMA, PEEK 

e outros materiais termoplásticos em máquinas fresadoras 

CNC no processamento a seco. Devido à baixa acumulação 

de calor de ORANGE LINE - bre.CAM cutter durante o 

processo de fresagem, os materiais que se derretem 

facilmente podem ser usinados sem refrigeração a água.

Evita-se a deformação de construções delicadas. Mesmo 

a um avanço elevado, ORANGE LINE - bre.CAM cutter cria 

uma superfície lisa na peça de trabalho graças ao seu bisel 

múltiplo patenteado. Isto poupa tempo no processo de 

fresagem e no processamento posterior.

1514

21-250606

ORANGE LINE bre.CAM cutter

21-250612

21-251016

21-251020

21-252020

21-252025

21-253025

Ø da haste: 
6 mm

1

2 3
4 5

6
7

VANTAGEM!
Graças à geometria especial do gume, 

é possível fresar mesmo materiais termoplásticos que possam ter a propriedade de 

lubrificar rapidamente e entupir a ferramenta, sem a necessidade de refrigeração 

a água e com lascas de mínimo tamanho.

1 Retificação livre radial em três lados para reduzir o calor na entrega no processo de fresagem.

2
Retificação livre em três lados para reduzir o calor na usinagem durante o processo de fresagem. 
Forma de retificação livre incorporada na metade do raio.

3 Retificação livre lateral a iniciar na parte de tração para remoção otimizada de lascas na direção Z (imersão no material).

4 Bisel múltiplo para reduzir a acumulação de calor.

5 Arestas de corte pontiagudas e afiadas para uma remoção precisa e calor reduzido.

6 Área de formação da geometria radial, criada num lado para definir o raio do resultado da fresagem.

7 Movimento unilateral com um ângulo de corte bem ajustado para remoção rápida e aproximada de lascas.

PCPOMPA

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

6 mm 0.6 mm 52 mm 6 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

6 mm 0.6 mm 52 mm 12 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

6 mm 1.0 mm 52 mm 16 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

6 mm 1.0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

6 mm 2.0 mm 52 mm 25 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

6 mm 3.0 mm 52 mm 25 mm 1

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



ORANGE LINE bre.CAM cutter

1716

Processamento de materiais termoplásticos

PCPOMPA
Ø D

Ø d

L1

L

3 mm

22-250602

ORANGE LINE bre.CAM cutter

22-250612

22-251016

22-251020

22-252020

22-252525

Ø da haste: 
3 mm

A invenção de bre.CAM cutter veio revolucionar a

produção de materiais termoplásticos via CAD/CAM. 

As superfícies especialmente finas com processamento 

a seco não eram possíveis antes da aplicação destas 

ferramentas ORANGE LINE. A utilização de ferramentas

com haste de 3 mm nos sistemas DCX completa a

gama de ferramentas e oferece aos sistemas

compactos a mesma qualidade de fabrico para todas 

as restaurações tal como acontece com os aparelhos 

de instalação independente. A formação de lascas finas 

permite a recolha constante das lascas, mesmo utilizando

aspiradores com capacidade de sucção limitada.

É BOM 
SABER!

A utilização de ferramentas com grande posicionamento livre requer, 

em particular, no caso de fresas com uma haste de 3 mm, 

uma estratégia adaptada no software CAM. 

O DCS também utiliza software CAM de nível industrial nos sistemas DCX!

ORANGE LINE
Conjunto de 6 unidades 

bre.CAM cutter

Conjunto de 6 unidades, 
composto pelos seguintes artigos:

2 x 22-250602, 2 x 22-251016 and 2 x 22-252020

22-251000Ilustração exemplificativa

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

3 mm 0.6 mm 52 mm 2 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

3 mm 0.6 mm 52 mm 12 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

3 mm 1.0 mm 52 mm 16 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

3 mm 1.0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

3 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

PA, POM, PC,
Wax, Peek, 

PMMA,
Compósito

3 mm 2.5 mm 52 mm 25 mm 1

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



SILVER LINE
Processamento de óxidos de zircónio e ceras

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

21-030302

SILVER LINE

21-030606

21-030612

21-031016

21-031020

21-032020

1918

SILVER LINE para o processamento de cerâmicas de

elevado desempenho não queimadas, como óxido de 

zircónio e óxido de alumínio. As ferramentas dispõem de 

uma geometria de retificação especial, um acabamento de 

qualidade superior e não têm revestimento. As ferramentas 

podem ser combinadas com YELLOW LINE e RED LINE. De-

vido aos gumes polidos, é possível oferecer uma ferramenta 

de 0,3 mm, assim como lâminas para o processamento de 

ceras de alto desempenho.

Os gumes não revestidos distinguem-se pela sua afiação 

especial e não são arredondados por meio de um 

revestimento. Isto significa que as ferramentas podem ser 

utilizadas em áreas que devem ser claramente represen-

tadas. Também no caso de óxidos de zircónio sensíveis, o 

processamento com apenas gumes polidos pode fornecer 

resultados vantajosos.

A SILVER LINE completa a vasta gama de oferta para o

material em zircónio com três linhas diferentes.

Também são oferecidas lâminas para processar cera. 

A geometria especial da fresa de cera oferece um grande

espaço para lascas e é especialmente adequada ao 

processamento de ceras para a cerâmica de prensagem.

21-032025

21-031115

21-032120

Ø da haste: 
6 mm

Fresa de
topo

Zircónio, 
Wax

6 mm 0.3 mm 52 mm 2 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, 
Wax

6 mm 0.6 mm 52 mm 6 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, 
Wax

6 mm 0.6 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, 
Wax

6 mm 1.0 mm 52 mm 16 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, 
Wax

6 mm 1.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, 
Wax

6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, 
Wax

6 mm 2.0 mm 52 mm 25 mm 2

Fresa de
topo

Wax 6 mm 1.0 mm 52 mm 15 mm 1

Fresa de
topo

Wax
6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 1

As ferramentas não revestidas possuem claras vantagens. Assim, no âmbito 

da SILVER LINE, podemos oferecer uma fresa com gume de apenas 0,3 mm.

Esta ferramenta pode ser combinada com todas as outras ferramentas e permite o 

processamento de fissuras ou cavidades apertadas.

ESTÉTICA PURA!

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



YELLOW LINE

2120

Processamento de óxidos de zircónio, PMMA, compósitos e PEEK

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

As ferramentas YELLOW LINE foram adicionalmente

revestidas com um revestimento especial, que assegura 

uma superfície extremamente lisa e otimiza a resistência ao 

desgaste.

A YELLOW LINE também é fabricada especialmente para o 

processamento de PMMA, COMPÓSITOS, PEEK e materiais 

para talas de morder, permitindo resultados de alta qualida-

de no processamento a seco. Sem dúvida, as ferramentas 

permitem o processamento dos materiais a húmido.

para o processamento de óxido de zircónio, estas 

ferramentas podem ser utilizadas especialmente para o 

processamento de diferentes materiais no âmbito da Blank 

Automation.

O revestimento semelhante ao diamante permite uma boa 

relação qualidade/preço e pode, no entanto, demonstrar 

boa durabilidade. A combinação com SILVER e RED LINE 

oferece muitas possibilidades para uma composição eficaz.

21-040606

YELLOW LINE

21-040612

21-041016

21-041020

21-042020

21-042025

21-043025

Ø da haste: 
6 mm

Case by: Dental Design, Erlangen, Alemanha 

VER
MAIS!

Ao trabalhar com compósito, Peek e PMMA, 

no que diz respeito às ferramentas de fresagem, tudo depende da inclinação dos gumes 

e do revestimento, se quiser fresar a seco.

Aplica-se o seguinte: Quem fresar a seco, vê mais!

Fresa de
topo

Zircónio, Wax, 
PMMA,

Compósito
6 mm 0.6 mm 52 mm 6 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, Wax, 
PMMA,

Compósito
6 mm 0.6 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, Wax, 
PMMA,

Compósito
6 mm 1.0 mm 52 mm 16 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, Wax, 
PMMA,

Compósito
6 mm 1.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, Wax, 
PMMA,

Compósito
6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, Wax, 
PMMA,

Compósito
6 mm 2.0 mm 52 mm 25 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio, Wax, 
PMMA,

Compósito
6 mm 3.0 mm 52 mm 25 mm 2

Case by: Dental Design, Erlangen, Alemanha

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



RED LINE Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

21-070606

RED LINE

O revestimento RED LINE foi especialmente

desenvolvido para óxido de zircónio translúcido e sensível. 

Graças a uma estrutura nanocristalina particularmente 

lisa do revestimento de diamante altamente resistente 

à abrasão, são alcançadas enormes vantagens a nível de 

durabilidade, sobretudo no caso de materiais altamente 

abrasivos. A consequente redução das forças de corte evita 

que surjam entalhes, mesmo no processamento a alta 

velocidade de 5 eixos, e permite processos de fresagem 

com arestas muito finas.

Para aplicações mais exigentes, a gama inclui

ferramentas com 3 gumes, que, graças à sua suavidade de 

funcionamento, apresentam o mínimo de vibração na peça 

a trabalhar.

Ao utilizar ferramentas de fresagem RED LINE é possível ga-

rantir-se tempos de vida útil muito prolongados no zircónio. 

Assim, as fresas podem permanecer no sistema para uma 

utilização permanente. É também por isso que estas ferra-

mentas são utilizadas principalmente pelos utilizadores nos 

sistemas DCS para o processamento de zircónio.

2322

21-070612

21-071012

21-071016

21-191016

21-071020

21-072018

21-072020

21-192020

21-072025

21-192025

SISTEMA DEANTAGENS!

As vantagens das ferramentas RED LINE permitem alcançar um tempo de funcionamen-

to extremamente duradouro e resultados de fresagem homogéneos. Graças à elevada 

durabilidade, também o preço se destaca como sendo de grande vantagem comparativa-

mente às ferramentas usuais, sem revestimento ou com revestimento DLC. Os tempos de 

preparação e de armazenamento das ferramentas são drasticamente reduzidos.

Ø da haste: 
6 mm

Processamento de óxidos de zircónio

Fresa de
topo

Zircónio 6 mm 0.6 mm 52 mm 6 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 6 mm 0.6 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 6 mm 1.0 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 6 mm 1.0 mm 52 mm 16 mm 2

Fresa de 
topo Zircónio 

especial 
(special)

Zircónio 6 mm 1.0 mm 52 mm 16 mm 3

Fresa de
topo

Zircónio 6 mm 1.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 6 mm 2.0 mm 52 mm 18 mm 2

Fresa de
topo

Zirconia 6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 2

Zircónio 6 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 3

Fresa de
topo

Zircónio 6 mm 2.0 mm 52 mm 25 mm 2

Fresa de 
topo Zircónio 

especial 
(special)

Zircónio 6 mm 2.0 mm 52 mm 25 mm 3

Fresa de 
topo Zircónio 

especial 
(special)

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



RED LINE

22-070302

RED LINE

Ø D
Ø d

L1

L

3 mm

22-070606

22-071016

22-071020

22-072020

22-072025

22-071516

O revestimento DLC (“Diamond-Like-Carbon”, carbono

semelhante a diamante) amplamente utilizado no merca-

do dentário é um revestimento preto em carbono, que não 

pode ser comparado com um revestimento de diamante 

verdadeiro. Assim, um revestimento DLC puro aumenta a 

vida útil do produto em comparação com uma ferramenta 

não revestida a um fator de 0,3, ou seja, 30%.

Um revestimento de diamante verdadeiro, como este 

que pode ser encontrado nas ferramentas RED LINE, é 

revestido por meio de CVD (“Chemical Vapour

Deposition”). Este revestimento de diamante verdadeiro

extraforte aumenta a vida útil até um fator de 4, ou 400 

%, em comparação com uma ferramenta não revestida.

2524

Ø da haste: 
3 mm

10-101015

RED LINE
Conjunto de 6 unidades

Conjunto de 6 unidades, 
composto pelos seguintes artigos: 

2 x 22-070606, 2 x 22-071016 and 2 x 22-072020

22-071000Ilustração exemplificativa

Processamento de óxidos de zircónio

Fresa de
topo

Zircónio 3 mm 0.3 mm 52 mm 2 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 3 mm 0.6 mm 52 mm 6 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 3 mm 1.0 mm 52 mm 16 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 3 mm 1.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 3 mm 2.0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de
topo

Zircónio 3 mm 2.0 mm 52 mm 25 mm 2

Fresa Torus
Implant

Zircónio 3 mm
1.5 mm
(r 0.2)

52 mm 16 mm 3

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Número
de gumes

z



GREEN LINE Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Retificação de materiais cerâmicos

As pontas de processamento GREEN LINE de diamante

de camada espessa permitem um processamento seguro 

de todas as vitrocerâmicas existentes no mercado dentário e 

também são adequados para a retificação de novas 

cerâmicas de compósito e híbridas.

As diferentes formas e qualidades permitem uma aplicação 

versátil no processamento a húmido dos blocos.

Os procedimentos especiais no software CAM permitem 

uma utilização eficaz ao retificar materiais cerâmicos e 

evitam danos nos restauros e suportes. Só através da 

adaptação dos suportes de peças de trabalho, dos materiais 

e dos diferentes sistemas de software é que é possível 

garantir bons resultados

duradouros.

2726

As ferramentas foram desenvolvidas para trabalhar com o agente abrasivo a frio Ceramic Coolant 016

ou com o agente abrasivo a frio e lubrificante Universal Coolant 018.

Em caso de processamento com água sem agente abrasivo a frio podem ocorrer danos resultantes da 

corrosão nos sistemas de fresagem. A entrada do líquido de refrigeração no fuso tem de estar 

sempre alinhada de forma centralizada com a ferramenta de retificação.

20-220611

GREEN LINE

20-221011

20-221016

20-231011

20-232015

20-232518

20-050612

20-061012

20-062012

Ø da haste: 
6 mm

Retificador 
de cone

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 0.6 mm 50 mm 11 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Ligação 
Grain

Retificador 
de cone

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 1.0 mm 50 mm 11 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Retificador 
de cone

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 1.0 mm 50 mm 16 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Ponta de 
processamento

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 1.0 mm 50 mm 11 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 2.0 mm 50 mm 15 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 2.5 mm 50 mm 18 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Retificador 
de cone

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 0.6 mm 50 mm 12 mm
Galvanic
coating

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 1.0 mm 50 mm 12 mm
Revestimento 

galvânico

Blue Blanks, 
Compósito

6 mm 2.0 mm 50 mm 12 mm
Revestimen-
to galvânico

SUGESTÃO PARA SISTEMA!

Ao contrário da fresagem, ao retificar trabalhamos 

com a superfície das ferramentas e não apenas com o cabeçote. 

No entanto, muitos sistemas CAM utilizam apenas estratégias de fresagem modificadas 

para retificar. O que conta aqui é quem é a parceria certa.

Ponta de 
processamento

Ponta de 
processamento

Ponta de 
processamento

Ponta de 
processamento



GREEN LINE
Retificação de materiais cerâmicos

Ø D
Ø d

L1

L

3 mm

22-220611

GREEN LINE

22-231011

22-232518

2928

Ø da haste: 
3 mm

Graças às propriedades especiais do revestimento das

ferramentas DCS GREEN LINE, a vitrocerâmica pode ser 

maquinada com base em estratégias seguras em

O processamento pode ser realizado com pouca pressão,

o que é vantajoso ao arquitetar cavidades, impedindo 

delaminações na vitrocerâmica

GREEN LINE
Conjunto de 6 unidades

Conjunto de 6 unidades, 
composto pelos seguintes artigos: 

2 x 22-220611, 2 x 22-231011 and 2 x 22-232518

22-231000Ilustração exemplificativa

É BOM 
SABER!

O fator decisivo para a qualidade das pontas 

de processamento é o tamanho dos grãos e a estrutura 

de base do revestimento galvânico de grão fino.

As pontas de processamento podem ter 

o mesmo aspeto visual e, no entanto, 

tempos de vida útil completamente diferentes.

Retificador 
de cone

Blue Blanks, 
Compósito

3 mm 0.6 mm 50 mm 11 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Blue Blanks, 
Compósito

3 mm 1.0 mm 50 mm 11 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Blue Blanks, 
Compósito

3 mm 2.5 mm 50 mm 18 mm

Galvano-
plastia de 

grão fino em 
metal

Tipo de
ferramenta

Materiais
processados

Ø da haste
d

Ø do gume
D

Comprimento
total

L

Pos. livre
L1

Ligação 
Grain

Ponta de 
processamento

Ponta de 
processamento



CARREGADORES E MANGAS PICK-UP
A Dental Concept Systems disponibiliza vários carregadores 

de ferramentas para os modelos DC3™/DC5™/ DC7™.

Os carregadores de ferramentas podem ser trocados entre 

as máquinas, oferecendo, assim, ao utilizador, um novo tipo 

de organização. Portanto, , por exemplo, podem ser

preparados diferentes carregadores por utilizador ou material,

para que seja possível agir de acordo com o objetivo 

pretendido. Em muitos laboratórios dentários modernos, 

muitos técnicos dentários já têm os seus carregadores de 

ferramentas de fresagem equipados de forma persona-

lizada e utilizam-nos nas máquinas fresadoras conforme 

necessário.

3130

AVISO!

Quem não utilizar peças de origem no que diz respeito a componentes importantes como, 

p. ex., suportes de Blank, carregadores de ferramentas, estações Pick-Up e anéis limit-

adores, perderá todas as garantias do fabricante do sistema. Os outros fabricantes não 

conhecem as exatas tolerâncias de fabrico, os ajustes básicos e as alterações ao sistema!

Danos consideráveis nos sistemas serão a consequência!

Estação Pick-Up 
para DCX™

Estação Pick-Up para cada local individual 
de ferramentas (haste de 3 mm) 

com mola de pressão e anel de retenção.

10-201004

ACESSÓRIOS CAD/CAM

Caixa de ferramentas DCS

Artigo

Mala para uma melhor organização das ferramen-
tas de fresagem com haste de 6 mm em ambiente 

protegido. Os cuidados e o armazenamento das 
ferramentas de fresagem são importantes para manter 

a durabilidade e a qualidade.

Descrição do artigo

20-901001

Encomende já!

Carregador de ferramentas DC5™, 
10 divisórias, posições 01 - 10

Artigo

Carregador de ferramentas DC5™, 
10 divisórias, posições 11 - 20

Carregador de ferramentas DC5™, 
10 divisórias, posições 21 - 30

Carregador de ferramentas DC5™, 
11 divisórias, posições 51 - 61

Carregador de ferramentas DC3™/ DC7™, 
20 divisórias, posições 01 - 20

Carregador de ferramentas DC3™/ DC7™, 
20 divisórias, posições 21 -40

Carregador de ferramentas DC3™/ DC7™, 
20 divisórias, posições 41 -60

Estação Pick-Up
para DC1™ / DC3™ /DC5™ / DC7™

Carregador de ferramentas DC5™ 
intercambiável para 10 ferramentas (6 mm)

em estações Pick-Up.

Descrição do artigo

Carregador de ferramentas DC5™ 
intercambiável para 10 ferramentas (6 mm)

em estações Pick-Up.

Carregador de ferramentas DC5™ 
intercambiável para 10 ferramentas (6 mm)

em estações Pick-Up.

Carregador de ferramentas DC5™ 
intercambiável para 11 ferramentas (6 mm)

em estações Pick-Up.

Carregador de ferramentas DC3™/ DC7™ 
intercambiável para 20 ferramentas (haste de 6 mm)

em estações Pick-Up.

Carregador de ferramentas DC3™/ DC7™ 
intercambiável para 20 ferramentas (haste de 6 mm)

em estações Pick-Up.

Carregador de ferramentas DC3™/ DC7™ 
intercambiável para 20 ferramentas (haste de 6 mm)

em estações Pick-Up.

Estação Pick-Up para cada local individual 
de ferramentas (haste de 6 mm) 

com mola de pressão e anel de retenção.

10-101001

10-101016

10-101017

10-101015

10-101010

10-101018

10-101019

10-201001
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ACESSÓRIOS CAD/CAM

ACESSÓRIOS DA TÉCNICA DE FRESAGEM
Um sistema mantém-se sempre bem quando é feita

a adaptação de cada componente individualmente.

Só se consegue uma precisão específica se houver uma 

limpeza suficiente nos locais de trabalho das máquinas.

A manutenção regular de sistemas de filtros e de

limpeza com produtos do fabricante garante a segurança 

do processo e evita problemas desnecessários 

do equipamento.

Saco de filtro para 
o sistema de aspiração Zubler® V7000

Saco de filtro para 
o sistema de aspiração Zubler® Z1 CAM

Cantos de isolamento acústico
 para sistemas de fresagem DCS

Saco de filtro largo/branco 
adequado ao 

sistema de aspiração Zubler® V7000

Saco de filtro largo/branco 
adequado ao 

sistema de aspiração Zubler® Z1 ECO / Z1 CAM

Cantos de isolamento acústico reduzem o ruído e as 
vibrações dos sistemas de fresagem DCS sem fixação 

rígida no chão. As máquinas fresadoras DCS podem ser 
colocadas sobre os cantos de isolamento acústico por 

meio dos seus pés.. 

Artigo

Cesto de aspiração para 
sistema de aspiração Zubler® V7000

Cesto de aspiração 
para o sistema de aspiração 

Zubler® Z1 CAM

Descrição do artigo

Cesto de aspiração 
com ligação adequada 

ao sistema de aspiração Zubler® V7000

Cesto de aspiração 
com ligação adequada 

ao sistema de aspiração Zubler® Z1 ECO / Z1 CAM

10-102011

10-102019

Conjunto de 4 10-102030

1 unidade 10-102008
Conjunto de 3 10-102009

1 unidade 10-102022
Conjunto de 3 10-102023

Artigo Descrição do artigo

DC1™

Conjunto de 3 filtros finos

O filtro fino intercambiável de DC1™ é colocado na 
posição mais alta na gaveta de recolha de DC1™, evi-

tando o entupimento das válvulas, filtros ou linhas de 
alimentação devido a lascas e impurezas.

10-101001

DC1™

Conjunto de 6 elementos filtrantes

10-102020

São colocados dois elementos filtrantes de DC1™ na 
posição mais baixa na gaveta de recolha de DC1™, 

evitando o entupimento das válvulas, filtros ou linhas 
de alimentação devido a lascas ou impurezas.

DC1™

Caixa de filtro

10-102029

Caixa de filtro para evitar o entupimento das válvulas, dos 
filtros ou das linhas de alimentação devido às lascas. Ago-
ra, a caixa de filtro permite separar previamente as lascas.

A caixa de filtro é colocada na gaveta de agente de refrige-
ração e de lubrificante dos sistemas DC1™.

Caixa de filtro 
DC3™ / DC5™ / DC7™

10-102016

Caixa de filtro para evitar o entupimento das válvulas, dos 
filtros ou das linhas de alimentação devido às lascas. Agora, 

a caixa de filtro permite separar previamente as lascas. A 
caixa de filtro é colocada nos recipientes de agente de refri-
geração e de lubrificante dos sistemas DC3™, DC5™ e DC7™.

Módulo Diffusor adequado ao 
sistema de aspiração 

Zubler® Z1 CAM / Z1 CAM PRO

10-102021

O módulo Diffusor com ligação e suporte 
de solo pode ser instalado adicionalmente para 
os sistemas DC3™, DC5™ e DC7™ com um sistema

de aspiração Zuble Z1 CAM / Z1 CAM PRO 
e aumenta o grau de separação de poeiras finas.

Vela de filtro DC 
enrolada

10-102007

Vela de filtro substituível para sistemas de filtragem 
de líquido nos dispositivos DCS.

Chave DCS
para o porta-vela do filtro

56-200004

Para intercambiar facilmente 
a vela de filtro DCS.

DCS
Peça de limpeza

10-102024

Peça de limpeza para remover impurezas acumuladas
e lascas de fresagem difíceis nas canaletas de escoamento 

dos sistemas DC3™, DC5™ e DC7™ 
por baixo da gaveta de recolha. 

Manuseamento simples e rápido.

DCS
Pistola de massa lubrificante

Pistola de massa lubrificante 
para lubrificar os sistemas de fresagem DCS. 

Ligação direta adequada a todas as posições de lubrifi-
cação/bocais de lubrificação nos equipamentos DCS.Pistola de massa lubrificante: 10-102005

Cartucho de massa lubrificante:  10-102006
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ACESSÓRIOS CAD/CAM

FLUIDOS E ACESSÓRIOS
Metal Coolant 014

O lubrificante a frio Metal Coolant 014 foi especialmente 

fabricado para o processamento de metais difíceis de 

processar, tais como aços CoCr, titânio e ligas de titânio. 

Metal Coolant 014 permite um elevado volume de proces-

samento e convence, mesmo em operações difíceis, pelas 

melhores superfícies de processamento. Depois do processo 

de fresagem, o titânio e as ligas de titânio surgem

com o brilho habitual e não apresentam uma turbidez 

cinzenta. Para além da boa compatibilidade humana e 

cutânea, Metal Coolant 014, graças às suas propriedades de 

minimização da espuma, mantém as máquinas fresadoras 

limpas e permite ter uma vista desobstruída dos objetos a 

processar. Metal Coolant 014 foi desenvolvido para sistemas 

de refrigeração e filtragem DCS e foi adaptado com

precisão às ferramentas de fresagem DCS.

Ceramic Coolant 016

A substância Ceramic Coolant 016 foi fabricada para retificar 

vitrocerâmicas comuns, compósitos e cerâmicas híbridas 

nos sistemas de refrigeração

e filtragem DCS.

A elevada durabilidade da ferramenta para as pontas de

processamento e um processamento o mais cuidadoso pos-

sível dos blocos de cerâmica permitem resultados precisos, 

mesmo em cavidades pequenas sem formação de espuma. 

Ceramic Coolant 016 pode convencer, em especial, pela 

otimização das superfícies de todos os materiais cerâmicos e 

pelos seus resultados de

retificação estáveis.

Universal Coolant 018

Universal Coolant 018 é um moderno agente lubrificante a 

frio e retificador para máquinas fresadoras com apenas um 

sistema de refrigeração e filtragem, como, por exemplo, o 

sistema DC1™ e o sistema DC3™ da família de dispositivos 

DCS. Oferece propriedades universais para o processamento 

de metais e retificação de cerâmicas de alto desempenho. 

Metal Coolant 014. Ceramic Coolant 016 e 

Universal Coolant 018 estão à disposição como mistura 

pronta em bidão ou como concentrado que pode ser 

misturado com água destilada. Os bidões são facilmente 

empilháveis e reutilizáveis. Todos os recipientes corres-

pondem às quantidades de enchimento no sistema de 

refrigeração e filtragem DCS!

Artigo Descrição do artigo

Ceramic Coolant 016
- Bidão de 12 litros

Mistura de compostos abrasivos 
para o processamento de cerâmica.

Mistura disponível em bidão de 12 litros.

10-102002

Ceramic Coolant 016
- 1 litro de concentrado

Agente abrasivo concentrado 
para o processamento de cerâmica. 

Concentrado em recipiente de 1 litro.

10-102001

Metal Coolant 014
- Bidão de 12 litros

Mistura de líquido de refrigeração 
para processar titânio e ligas de titânio. 

Mistura disponível em bidão de 12 litros.

10-102004

Metal Coolant 014
- 1 litro de concentrado

Líquido de refrigeração concentrado
para processamento de titânio e ligas de titânio.

Concentrado em recipiente de 1 litro.

10-102003

Universal Coolant 018
- Bidão de 12 litros

Mistura de agente de retificação a frio e lubrificante 
para corte de metais e para retificação 

de cerâmicas de alto desempenho.
Mistura disponível em bidão de 12 litros.

10-102031

Universal Coolant 018
- 1 litro de concentrado

Concentrado de agente de retificação 
a frio e lubrificante para corte de metais e 

para retificação de cerâmicas
de alto desempenho.

Concentrado em recipiente de 1 litro.
10-102032

Refratómetro

10-102026

O refratómetro é um dispositivo de medição para deter-
minar a concentração exata de agentes de refrigeração 
e lubrificantes DCS. Assim, depois da evaporação, pode 

determinar-se a percentagem exata de reabastecimento 
de concentrados DCS.

Extrator de limpeza 
com lábio de borracha

10-102025

Extrator de limpeza para remover 
a sujidade líquida no interior da máquina.

Manuseamento simples e rápido.

MAIS-VALIA!

Os sistemas de filtro especiais nos sistemas DCS  garantem uma vida útil considerável 

dos lubrificantes  e abrasivos em funcionamento permanente.

Em caso de evaporação, é possível adicionar água destilada.

Isto permite poupar imenso! Uma clara mais-valia para os clientes 

com sistema DCS!
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ACESSÓRIOS CAD/CAM

ACESSÓRIOS DA MÁQUINA FRESADORA
Os componentes para a colocação e medição de peças

de trabalho e ferramentas têm de ser verificados regu-

larmente e, se apresentarem desgaste, têm de ser

substituídos. Os acessórios para sistemas de fresagem DCS 

estão sujeitos a um controlo de qualidade rigoroso da 

Dental Concept Systems e são fabricados com extremo 

cuidado e precisão, tal como todos os componentes das 

máquinas fresadoras.

Artigo

Suporte de pilar “prefab” 
DCS M23

Suporte de pilar “prefab” DCS M24 
para sistemas DCS com automação 

de peças de trabalho

Descrição do artigo

Suporte de pilar “prefab” 
para sistemas DCS sem automação/trocador 

com acessório.

Suporte de pilar “prefab” 
para sistemas DCS som automação/trocador 

com acessório.

10-101007

10-101008

Artigo Descrição do artigo

Suporte de peças de trabalho DCS Blue 44 
para sistemas sem automação

Suporte de peças 
de trabalho para forma de peça em bruto 

individual Blue 44.

10-101005

Suporte de peças de trabalho DCS Blue 44 
para sistemas com automação

Suporte de peças 
de trabalho para forma de peça em bruto

individual Blue 44.

10-101002

Suporte de Blanks redondos DCS 
para sistemas de automação

Suporte de peças de trabalho 
para Blanks/peças 

em bruto na automação.

10-101004

Suporte de peças de trabalho DCS 
para sistemas com automação (Blue 44)

Suporte de peças de trabalho
para suporte de peças de trabalho DCS Blue 44 

e suporte de pilar “prefab” DCS M24.

10-101022

DCS BASIC MEASURE BLANK
com ou sem suporte de automação

Blank de medição 
para a medição de base 

nos sistemas DCS.

(com automação) 
10-101051

(sem automação)
10-101050

BLANK DE MEDIÇÃO 
DE ALTA PRECISÃO DCS

sem suporte de automação

Blank de medição 
de alta precisão para 

a medição 3D nos sistemas DCS.

10-101052

Conjunto de 2 anéis distanciadores 
para a colocação de Blanks/peças

 em bruto de 8 mm

Conjunto de 2 anéis distanciadores para a colocação no suporte 
de Blanks para máquinas com e sem automação, para se poder 
processar Blanks/peças em bruto com espessura de 8 mm. Os 

anéis distanciadores são colocados por baixo e por cima do 
Blank/peça em bruto no suporte e têm 1 mm de espessura.

10-101023

Ponta de medição DCS 
manual

Ponta de medição DCS com haste de 6 mm
para suporte Pick-Up com cabo de alimentação elétri-

co para inserção manual no fuso de alta frequência.

10-200012

Ponta de medição DCS 
Automação

Ponta de medição DCS com haste de 6 mm
para suporte Pick-Up com cabo de alimentação 

elétrico flexível para sistemas DC7™.

10-200021

Paquímetro digital 
de precisão

Paquímetro digital de precisão 
para verificar e controlar peças de trabalho 

e corpos de teste.

10-102027
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11-101011

Para mascarar (matificando) superfícies brilhantes para 
imagens de digitalização de alta resolução. Desenvolvido 
para a produção digital de restaurações telescópicas e de 
barras precisas no fluxo de trabalho DCS. Para utilizadores 
com formação. Apenas para uso extraoral. Especialmen-
te adequado para restaurações de engenharia dentária 

pequena e fina com elevada exigência.
Adaptado a todos os scanners Eagle Eye®.

Spray de mascaramento (matificante) 
telescópico para a captura 

de imagens 3D

NOVO! 

Ideal para todos os 

scanners Eagle Eye®!

ACESSÓRIOS CAD/CAM

LEITURA POR SCANNER E ASPIRAÇÃO
Para conseguir as condições ideais para a leitura de

documentos para aplicações CAD/CAM dentais por scanner, 

são importantes as ferramentas certas e um ambiente limpo 

e sem pó. As partículas corretas, os sprays de exame ou o 

pó, a distribuição otimizada e o tamanho dos grãos são 

decisivos para o resultado.

A prevenção de reflexões em superfícies metálicas lisas

é um pré-requisito para a produção de superestruturas 

de implante de alta qualidade e restaurações de barras. É 

especialmente importante evitar sujar os sistemas óticos da 

câmara nos equipamentos de exame por scanner. Para isso, 

são disponibilizados dispositivos de aspiração especiais.

Artigo Descrição do artigo

Spray de exame por scanner DCS 010

Spray de exame por scanner para superfícies lisas em 
metal e plástico. Pó fino de spray para melhorar as 

propriedades óticas dos objetos em leituras por scanner 
para aplicações CAD/CAM. Especialmente adequado para 

construções de superestruturas e de barras com implantes.

11-101010

Spray de exame por scanner DCS 012

11-101012

Spray de exame por scanner para melhorar as proprie-
dades óticas dos modelos de gesso ao fazer a leitura por 

“strip light scanner” ou a laser na aplicação dental 
CAD/CAM. A elevada percentagem de líquido permite 
a penetração do pó de exame em superfícies de gesso 
e celulose. No caso de aplicação ligeira e propriedades 

óticas ideais.

Pó de contraste 
Silver Scan(10 g) 11-101023

(20 g) 11-101021
(1 g de amostra) 

11-101022

O pó de contraste para melhorar as propriedades óticas 
das superfícies metálicas ao fazer a leitura por “strip light 

scanner” ou a laser. Para aplicar e distribuir com um pincel.
Para o processamento com todos os meios de fixação 

normais.

Caixa de spray R1700

19-010002

A caixa de spray R1700 foi concebida para aspirar as 
partículas antes de serem examinadas por scanner ao 

pulverizar os modelos com spray de exame por scanner.
A caixa de spray não pode ser utilizada nas proximidades 
e ao mesmo nível de mesa dos dispositivos de exame por 

scanner e requer um local de trabalho separado.

Cúpula de aspiração R1500

19-010003
Suporte de parede:

19-010004

Para aspirar o excesso de pulverização do spray de exame 
por scanner. A cúpula de aspiração R1500 com braço de 

suporte flexível pode ser facilmente posicionada na mesa 
e pode ser instalada por trás de scanners, em níveis mais 
elevados. (também disponível com suporte de parede).
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