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Lak na pahýly
Precizní lak na pahýly, odolný proti
poškrábání, rychle schnoucí, velmi odolný
vůči odpařování. 

Transparentní, 3–5 μm, lahvička 20 ml              282 Kč
Červený, 8 μm, lahvička 20 ml                             282 Kč
Modrý, 10 μm, lahvička 20 ml                               282 Kč
Stříbrný, 13 μm, lahvička 20 ml                             282 Kč
Ředidlo, lahvička 20 ml                                           253 Kč
Tvrdidlo, lahvička 20 ml                                          313 Kč

Míchací kelímky pružné
Osvědčená míchací nádobka pro
hospodárnou aplikaci dentálních materiálů.
Vyrobeno ze speciálního pružného plastu.

Malý, Ø 11,5 cm, obsah cca 300 ml, 1 ks               135 Kč
Střední, Ø 12,5 cm, obsah cca 500 ml, 1 ks         158 Kč
Velký, Ø 14,0 cm, obsah cca 900 ml, 1 ks            211 Kč
X-velký, Ø 16,5 cm, obsah cca 1800 ml, 1 ks       328 Kč

Dowel Pins
Klasické piny z leštěné mosazi bez trnu.
Velikost 2 se hodí k systému Pindex.

Velikost 1, Ø 2,5 mm, délka 20 mm, bal. 100 ks      145 Kč
Velikost 2, Ø 3,2 mm, délka 22 mm, bal. 100 ks      154 Kč
Velikost 1, Ø 4,0 mm, délka 25 mm, bal. 100 ks      165 Kč

Dowel Pins s trnem
Klasické piny z leštěné mosazi s jemným
trnem.

Velikost 1, Ø 2,5 mm, délka 28 mm, bal.  100 ks       249 Kč
Velikost 2, Ø 3,25 mm, délka 28 mm, bal. 100 ks     231 Kč

Elastická základna
Elastická základna pro čistou a rychlou
výrobu modelů. Základna zajišťuje snadné
vyjmutí modelů. Materiál je robustní a
snadno se čistí.

• tvar 1, malý: vnitřní rozměry 75 × 56 × 14 mm
• tvar 1, velký: vnitřní rozměry 80 × 60 × 13 mm

Tvar 1, malý, 1 ks                                                   167 Kč
Tvar 1, velký, 1 ks                                                   171 Kč

Elastická základna Split-Cast
Elastická základna pro čistou a rychlou
výrobu modelů, speciálně pro techniku Split-
Cast. Materiál je robustní a snadno se čistí.

• tvar 2, horní čelist: vnitřní rozměry 85 × 63 × 18 mm
• tvar 2, dolní čelist: vnitřní rozměry 85 × 63 × 17 mm

Tvar 2: horní čelist, 1 ks                                       185 Kč
Tvar 2: dolní čelist, 1 ks                                        185 Kč



Occlusionsspray Plus
Mikropráškový značkovací sprej pro
stanovení kontaktních bodů v okluzi.
Vzhledem ke svému složení na bázi
potravinářských přísad je Occlusionsspray
zcela zdravotně nezávadný a může být použit
intraorálně. Přilne na kov, keramiku, sádru i
plasty. Vrstvičku prášku lze snadno odstranit
vodou.

Zelený, sprej 75 ml              240 Kč
Červený, sprej 75 ml           244 Kč

Voskový drát
Pružný voskový drát bez pnutí.

Středně tvrdý, zelený, Ø 2,5 mm, cívka 250 g        462 Kč
Tvrdý, modrý, Ø 2,5 mm, cívka 250 g                       462 Kč
Středně tvrdý, zelený, Ø 3,0 mm, cívka 250 g        462 Kč
Tvrdý, modrý, Ø 3,0 mm, cívka 250 g                       462 Kč
Středně tvrdý, zelený, Ø 3,5 mm, cívka 250 g        462 Kč
Tvrdý, modrý, Ø 3,5 mm, cívka 250 g                       462 Kč
Středně tvrdý, zelený, Ø 4,0 mm, cívka 250 g       462 Kč
Tvrdý, modrý, Ø 4,0 mm, cívka 250 g                      462 Kč
Středně tvrdý, zelený, Ø 5,0 mm, cívka 250 g       462 Kč
Tvrdý, modrý, Ø 5,0 mm, cívka 250 g                      462 Kč

Páska do licích kroužků
Extrémně pružná páska odolná proti
roztržení pro kovové licí kroužky. Odolná vůči
vysokým teplotám, s vynikající tepelnou
izolací. Neobsahuje azbest, vyrobená z
keramického
vlákna.

Role, velikost 50 mm × 1 mm × 25 m                       748 Kč

ORBI-Sept dezinfekce otisků
Pro dezinfekci všech dentálních otisků.
Spektrum účinnosti: Baktericidní (vč. MRSA)
dle, EN 13727, EN 14561, VAH; levurocidní
(Candida albicans) dle EN 13624, EN 14562,
VAH; tuberkulocidní (M. terrae) v DGHM
testu; omezenávirucidita (obalené viry jako
HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI.

Láhev 2,5 l       808 Kč                                   

Omec SD.84.96.00 - bruska
Mohutně stavěný ořezávač sádr. modelů.
Hřídel motoru je uložena na kuličkových
ložiskách. 

Výkon: 850 W
Otáčky motoru: 2.800 ot./min.
Hmotnost: 14 kg
Rozměry: 30x40x32 cm

                                                                                      

                                                                                 26.990 Kč

Ofukovací trysky
Bez hadice, k sušení a ofukování.
• vnější průměr: 8 mm
• vnitřní průměr: 6 mm

Typ F  pro hadici s převlečnou maticí, 1 ks               1779 Kč
Typ B  pro hadici se sponou, 1 ks                                  1118 Kč

https://eshop.smrcek-dental.cz/omec-sd-84-96-00--bruska-na-mokro/
https://eshop.smrcek-dental.cz/omec-sd-84-96-00--bruska-na-mokro/


Ceradent
Modelovací plotýnkové vosky měkčího typu
pro registraci skusu jsou tvárné již při mírně
zvýšené teplotě. Jsou plastické a téměř bez
teplotních kontrakcí. Vosk je tvárný již při
mírně zvýšené teplotě, v tuhém stavu je
dostatečně odolný a pevný.

Balení: 1 kg                                                                                                       
794,-

Premacryl Plus
Je metylmetakrylátová pryskyřice určená
zejména pro ortodoncii. Jeho předností je
zkrácená doba rozpouštění a prodloužená
doba plasticity těsta. 

Prášek 500g (barva O, V)               1087,-
Tekutina 250g                                    337,-

Superacryl Plus
Metylmetakrylátová pryskyřice pro snímací
zubní náhrady v odstínech O, U, V, Z, X.
Předností Superacrylu Plus je zkrácená doba
rozpouštění a prodloužená doba plasticity. 

Prášek 500g  (barva: O, V, Z, X, U)         653,-              
Tekutina 250g                                            271,-

TESSEX AL
Šelakové bazální destičky s příměsí hliníku.
Destičky jsou snadno adaptovatelné, dobře
zpracovatelné, po ochlazení tvarově stabilní,
s optimální mechanickou pevností a
nelepivostí k sádře.

Horní 12ks             240,-
Spodní 12ks          240,-

TESSEX
Šelakové bazální desky v růžové barvě.

Horní 12ks             240,-
Spodní 12ks          240,-

Silikan
Fosfátová zatmelovací hmota určená pro
odlévání vysokotavitelných dentálních slitin.
Používá se ke zhotovování licích modelů a
licích forem pro kovové konstrukce
snímatelných náhrad. Mísicí tekutina: Silisan
N.

Kyblík 5kg                781,-
Kyblík 10kg             1501,-
Silisan N 1000 ml    311,-



Omec BETA
Mikropískovač typu BETA.1.00, BETA.2.00 a BETA.3.00 má jednu, dvě
nebo tři jednotky a jsou vhodné pro hrubování, čištění a leštění
povrchu kovů pro keramiku a pryskyřice. Pískovač má vnitřní
osvětlení, připojení pro odsávání, manometr a přepínač písku uvnitř
brusného prostoru.

napětí:       230V – 50Hz
trysky:       0,8 – 1 – 1,2 mm
rozměry:   40x43x38 h cm
váha:         13 Kg

Dvě nádobky                                                                                              28.188,-
Dvě nádobky a recyklační systém                                                        35.614,-

INTERALOX 250
Bílý, čistý aluminiumoxid 99,96%. Je velmi tvrdý, používá se na
pískování odlitků z drahokovových i náhradních slitin.
 
Zrnitost 50, 110, 150, 250 um 28kg             2291,-
Zrnitost 50, 110, 150, 250 um 7kg                682,-

Orbis pískovací korund
Nekovový, vysoce jakostní syntetický jemný pískovací prostředek z
čistého oxidu hlinitého. Bez křemene a jiných znečišťujících látek.

50 um 5 kg                                                       847,-
110 um 5 kg                                                      847,-
250 um 5 kg                                                     847,-

Pemza
Osvědčená pemza tuzemského výrobce dodávaná ve 3 hrubostech.
Pemza je mimořádně kvalitní díky vysokému abrazivnímu účinku. Naše pemza je
neupravený přírodní produkt, po ukončení používání se dá snadno zlikvidovat. Jelikož
neobsahuje žádný křemík, nehrozí při používání nebezpečí silikózy.

jemná 5 kg                            OR40057
střední 25kg                          OR8011233
hrubá 5kg                              PK40055



PATTERN RESIN LS 1-1
Modelovací pryskyřice s nízkou kontrakcí na
zhotovování všech druhů zásuvných spojů,
fixací a implantátových pilířů. Vysoká
tvrdost a pevnost, vypálí se beze zbytku,
čistý povrch odlitků. Velmi stabilní i v
tenkých vrstvách.

Prášek + tekutina                                     akční cena 2.640,-

   FUJIROCK EP CLASSIC LINE
FUJIROCK EP ZLATOHNĚDÁ 5KG
Fujirock EP Classic line je ideální pro všechny
typy protetiky díky kombinaci vysoké přesnosti,
výjimečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči
vysokému tlaku. Sádra Fujirock EP Premium line
byla speciálně vyvinuta pro velmi náročné a
citlivé technologie jako jsou rozsáhlé práce s
implantáty a komplexní celokeramické práce.  

Zlatohnědá 5kg               1.120,-       
Topasová béžová 5kg    1.440,-
Zlatohnědá 12kg             2.090,-

GC Stellavest
Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota
pro plnění každodenních požadavků v
laboratoři. Rychlé zpracování, zatmelení bez
použití licího kroužku. Mimořádná přesnost
a kvalita povrchu odlitků díky jemné
struktuře.

Prášek 40 x 150 ks               akční cena 3.690,-
Tekutina 900 ml                  akční cena    830,-

Artikulační papír
Oboustranný artikulační papír síly 40 µm se
používá k úpravě okluzálních ploch v
ordinacích i laboratořích. 

IN0100 Proužky modré                                                    139 Kč                            
IN01001 Proužky červené                                                139 Kč                         
IN01002 Podkova červená                                             269 Kč                    

Separační disky
Vysoce kvalitní separační disky z čistého
karbidu křemíku. Vyjímečně pevné,
nezanechávají tmavé stopy po broušení ani
na keramice. Dlouhá životnost.

Pro velmi jemné separování, tloušťka 0,20 mm, Ø 22
mm, max. 15 000 ot/min, balení 100 ks                  1704 Kč
Pro odřezání vtoků a výfuků u odlévaných modelů a
modelů z plastů, tloušťka 0,30 mm, Ø 22 mm, max. 15
000 ot/min, balení 200 ks                                          1669 Kč
Pro chrom-kobaltové slitiny, tloušťka 0,60 mm, Ø 25
mm, max. 15 000 ot/min, balení 100 ks                    652 Kč
Pro chrom-kobaltové a NEM slitiny, s výztuží ze
skleněných vláken, velmi dlouhá životnost, velmi
abrazivní, tloušťka 1,00 mm, Ø 40 mm, max. 25 000
ot/min, balení 25 ks                                                      1710 Kč

ORBIpol tec
Třístupňový lešticí systém pro protetické a
ortodontické práce. 

ORBIpol tec-K, zelená, torpédo, 6 ks                         676 Kč
ORBIpol tec-F, šedá, torpédo, 6 ks                            676 Kč
ORBIpol tec-P, žlutá, torpédo, 6 ks                            676 Kč                           

https://www.schafferova.cz/fujirock-ep-classic-line-fujirock-ep-zlatohneda-5kg-detail-3K30000102.aspx
https://www.schafferova.cz/fujirock-ep-classic-line-fujirock-ep-topasova-bezova-5kg-detail-YC90000101.aspx
https://www.schafferova.cz/fujirock-ep-classic-line-fujirock-ep-zlatohneda-12kg-detail-ZC90000101.aspx


ORBI PROtray LC
Snadno tvarovatelný, světlem tuhnoucí
materiál s vynikajícími fyzikálními
vlastnostmi pro zhotovování otiskovacích lžic
a skusových šablon. Při denním a umělém
světle může být materiál zpracováván
dostatečně dlouhou dobu. Vytvrzování se
provádí v pecích (halogen, UV) a dosahuje
vysokou stabilitu.

Deska pro lžíci, horní, modrá, 50 ks                           2068 Kč
Deska pro lžíci, horní, růžová, 50 ks                            2033 Kč

Vteřinové lepidlo
Kyanoakrylátové lepidlo střední viskozity, lepí
vlhkou i suchou sádru bez spáry. Velmi
vhodné pro opravy zlomených zubů,
rozbitých sádrových modelů, stejně jako pro
kovy, sklo a keramiku.

10 ml, lahvička                                                                     117 Kč
5 × 2 g, s pipetou                                                               337 Kč

Míchací nádobka silikonová
Míchací nádobka vyrobená z trvale
elastického a odolného silikonu, čirá. Ideální k
míchání pryskyřic

Malá, objem cca 5 ml, balení 4 ks                                 427 Kč
Střední, objem cca 15 ml, balení 2 ks                           428 Kč
Velká, objem cca 52 ml, 1 ks                                           342 Kč

Štětec na keramiku, syntetický
Štětec imitace Kolinsky s vlasem ze
syntetické směsi, obzvlášť vhodný na
keramiku. Ruční výroba, bezešvá stříbrná
zděř, LED-UV-přímý tisk

Velikost 2/0, 1 ks                                                                   75 Kč
Velikost 0, 1 ks                                                                      75 Kč
Velikost 1, 1 ks                                                                       76 Kč
Velikost 2, 1 ks                                                                      85 Kč
Velikost 3, 1  ks                                                                     90 Kč
Velikost 4, 1 ks                                                                      111 Kč
Velikost 5, 1 ks                                                                      121 Kč
Velikost 6, 1 ks                                                                      131 Kč
Velikost 7, 1 ks                                                                     142 Kč
Velikost 8, 1 ks                                                                     162 Kč
Velikost 10, 1 ks                                                                   210 Kč                          

Lešticí kartáč 
s kovovým jádrem

Úzké leštící kartáče s kovovým jádrem a s
ostrým obrysem. Vhodné pro předleštění
a následné leštění plastů. Vhodné zejména
pro práci ve špatně přístupných mezizubních
prostorech. 

Kovové jádro a střed, černé štětiny, tvrdý, 1řadý, špičatý,
Ø 23/49 mm, 1                                                                       79 Kč
Kovové jádro s plastovým středem, černé štětiny, tvrdý,
1řadý, špičatý, Ø 23/49 mm, 1 ks                                      83 Kč
Kovové jádro s plastovým středem, štětiny z kozích
chlupů, měkký, 1řadý, špičatý, Ø 23/49 mm, 1 ks        86 Kč

Špachtle na sádru
Ergonomická špachtle pro snadné a rychlé
míchání sádry. Nerezová ocel.

Lichtenstein, rovná, 170 mm, 1 ks                                  184 Kč

Roghe, s-prohnutá, zaoblená, 200 mm, 1 ks               184 Kč

https://eshop.smrcek-dental.cz/omec-sd-84-96-00--bruska-na-mokro/
https://eshop.smrcek-dental.cz/omec-sd-84-96-00--bruska-na-mokro/
https://eshop.smrcek-dental.cz/omec-sd-84-96-00--bruska-na-mokro/
https://eshop.smrcek-dental.cz/omec-sd-84-96-00--bruska-na-mokro/


Gingisil scan
Měkký a velmi pružný silikon v kartuších s tvrdostí Shore A 70.
Tento adičně tuhnoucí silikon se mísí v poměru 1:1 a používá k výrobě
flexibilních gingiválních masek pro implantaci. Je rozměrově stálý a
odolný proti roztržení. Po vytvrzení se dá velmi dobře opracovávat.
GINGISIL SCAN stabilní, tenký, frézovatelný, skenovatelný. 

Součástí balení je 6 míchacích hrotů a silikonový separátor REPLISIL TM.

Barva: růžová
Doba tuhnutí: cca 5 min.

Balení 2x 50ml                                                                                                 1.394,-                           

Stensil Eco 85
Laboratorní silikon typu A ve formě tmelu. Tvrdost Shore A85. Tento
adičně tuhnoucí silikon 1:1 se snadno a bezpečně dávkuje a umožňuje
velmi detailní otisky. Dá se hladce promíchat čímž se dosahuje
homogenního výsledku. STENSIL ECO je zdravotně nezávadný (platinové
tužidlo). Je vhodný pro výrobu kontrolních skusů, modelů pro opravy
protéz, blokování, izolování zubů, výroba forem pro jednoduchou licí
techniku atd. Barva: základní modrá, katalyzátor bílá
Doba tuhnutí: cca 6,5   min.

2x 1,5 kg (2x 960ml)                                                                                     1.440,-

Replisil 22 S
Univerzální silikonová dublovací hmota na bázi A-silikonu určená pro rychlé
dublování s vysokou tekutostí a zvýšenou elasticitou. Tvrdost Shore A22.
Zrychlené tuhnutí – po deseti minutách možno sejmout.  S vysokou odolností
proti roztržení, velmi flexibilní a proto snadno vyjímatelný. Barva: základní
růžová, katalyzátor bílá

2x1 kg (2x 950ml)                                                                                         2040,-

Dublovací kveta
Čtyřdílná kyveta z robustního plastu pro duplikaci silikonů. Vzhledem ke
kónickému tvaru vnější manžety a protikusu lze nastavit výšku a tím může
být snížena spotřeba silikonu.

ORB266834                                                                                                     855,- 

Repligel PD
Agarová dublovací hmota se používá při zhotovení skeletů,
kombinovaných prací a jako forma pro licí pryskyřici. Reverzibilní
(opakovaně použitelný) duplikační materiál na bázi agar-agar. Repligel
přesně vykreslí nejmenší detaily a výsledkem je odolná, vysoce elastická
duplikační forma. Vysoce kvalitní základní materiál zaručuje extrémně
dlouhou životnost. Barva: růžová

6kg                                                                                                                   1.399,-



  Modelovací vosk
Tvrdý, elastický a nemazlavý vosk v destičkách. Po zahřátí déle
tvarovatelný, po ochlazení tvrdý a tvarově stabilní.
• spalitelný beze zbytku
• barva: růžová
• rozměr 83 × 186 mm

Poznámka:
• letní vosk s teplotou tuhnutí cca 56 °C
• zimní vosk s teplotou tuhnutí cca 54 °C                                                                                                                   

ARTIC 6 / ARTIC 8
Cenově dostupné PMMA Cross-linked zuby. Široký výběr tvarů, dostupné v 16 odstínech A-D.

Fronty 1ks platíčko 6 zubů                                68,-
Diatory 1ks platíčko 8 zubů                              68,-



Alamo S 25 kg
Modelovací dentální sádra Alamo S je vhodná ke zhotovení modelů a
forem, zvláště pro baze. Jde o vysose kvalitní dentální sádru s
ohraničenou expanzí a s přísadou 20% tvrdé sádry. Má dlouhou dobu
zpracovatelnosti a tuhnutí.

                                                                                                                            ,-

Rozpouštědlo sádry
Speciální čistič s aktivním indikátorem, připravený k okamžitému použití.
Krátká expoziční doba. Odstraňuje zbytky sádry a na ní vázaných nečistot z
protéz, otiskovacích lžic, míchacích nádob, kyvet a odlitků, i na těžko
přístupných místech. Lze použít v ultrazvukové čističce. Neutrální hodnota
pH.

ORB261991                                                                     922,-

                                                                                                                                                                                                  

Dr. Kühns růžová 25 kg
Růžová přírodní dentální sádra s vůní mentolu. Zaručuje přesný otisk
a trvalou, výbornou kvalitu. Může být též užívána jako rychle tuhnoucí
artikulační hmota.

                                                                                                                          1.479,-                                 

Sádra kamenná Hinridur 25kg
Tato dentální sádra je obzvláště cenově výhodná a přitom velice
kvalitní přírodní dentální sádra. Má vysokou tvrdost a stabilitu hran při
dobré tekutosti a nízké expanzi.

Bílá, modrá, zelená, žlutá.

                                                                                                                            1139,-                                                                          

Hinristone 20 zlatohnědá
Optimálně tekutá thixotropní supertvrdá dentální sádra z přírodní
suroviny vysoké čistoty a s neobyčejnou tvrdostí. Má vynikající
stabilitu hran a vysokou pevnost i odolnost vůči vrypu při velice nízké
expanzi.

8 kg                                                                                                                  1090,-                                                                          
25 kg                                                                                                              2.490,-



EOS.20 - vakuové tvarování fólií
Výkonný automatický přístroj pro vakuové tvarování s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.
Malý a tichý přístroj je určený pro výrobu řady dentálních produktů a pomůcek (chrániče zubů,
matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy,
individiální fluoridační lžíce, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při bruxismu, nosiče pro
bělení a další). Termoformátor je vyroben z materiálů prvotřídní kvality. Má moderní a nadčasový
vzhled. U tohoto modelu stačí pouze navolit typ a tloušťku folie, kterou budeme používat a
přístroj vše provede sám. Není potřeba žádné obsluhy.

Elektrický odpor: 325 W
Absorpce: 1,4 A
Výkon: 325 W
Průtok vakuovým čerpadlem: 12 l/min
Konečný tlak: 250 mbar
Hlučnost: 56 dB
Výkon motoru: 80 W
Rozměry: 24×28×33 cm
Váha: 5,1 kg

Manuální                                                                                                      21.792,-
Automatický                                                                                               51.388,-

ERKOFLEX FOLIE
Termoplastické fólie firmy Erkodent pokrývají široké spektrum použití v dentálních laboratořích i
ordinacích. Fólie jsou zhotoveny z různých druhů materiálů v odlišných sílách pro jednotlivé
aplikace. Všechny fólie mají atest biokompatibilty dle DIN/EN 30993-1.

Erkoflex folie 1,0/120 mm 20 ks                           ER581210                   816 Kč
Erkoflex folie 1,0/120 mm 100 ks                         ER584210               3 167 Kč
Erkoflex folie 1,0/125×125 mm 20 ks                    ER581710                  816 Kč
Erkoflex folie 1,5/120 mm 10 ks                             ER581215                  541 Kč
Erkoflex folie 1,5/120 mm 50 ks                            ER584215             2 096 Kč
Erkoflex folie 1,5/125×125 mm 10 ks                     ER581715                  541 Kč
Erkoflex folie 2,0/120 mm 10 ks                            ER581220                739 Kč
Erkoflex folie 2,0/120 mm 50 ks                           ER584220            2 893 Kč
Erkoflex folie 2,0/125 mm 10 ks                            ER581920                739 Kč
Erkoflex folie 2,0/125 mm 50 ks                           ER584920            2 893 Kč
Erkoflex folie 2,0/125×125 mm 10 ks                     ER581720                739 Kč
Erkoflex folie 3,0/120 mm 10 ks                            ER581230                943 Kč
Erkoflex folie 3,0/125×125 mm 10 ks                     ER581730                943 Kč
Erkoflex folie 4,0/120 mm 10 ks                            ER581240               1 172 Kč
Erkoflex folie 4,0/120 mm 50 ks                           ER584240           4 645 Kč
Erkoflex folie 4,0/125×125 mm 10 ks                      ER581740             1 172 Kč
Erkoflex folie 5,0/125×125 mm 10 ks                      ER581750              1 231 Kč



KaVo K-ERGOgrip
Propracovaný tvar násadce - nenutí k ohybu zápěstí a umožňuje pracovní pozici šetrnou ke
kloubům. Vyměnitelný návlek na rukojeť - přizpůsobitelnost individuálním požadavkům
Malá celková délka - optimální rozložení hmotnosti. Minimální zahřívání - příjemné pocity při
práci. Časem prověřené měkké prohlubně pro úchop - práce bez únavy a příjemné hmatové
počitky. 50.000 otáček za minutu při rotaci proti směru hodinových ručiček - výborně vhodný i
pro leváky.

Rychlost: 1,000 - 50,000
Kroutící moment: max. 7 Ncm
Výkon: max. 160 Watt
Kleština: Síla úchopu min. 100 N
výměna kleštiny bez nástrojů
Nárůst teploty: Extra nízká + 5°K
Rozměry: L = 140 mm, D = 28 - 38 mm, D = 11 mm 
Váha: násadec 202 g; kabel 107 g
Možnost výměny: 2ks rukovětí, 
dva tvary ergonomicky tvarovaných rukovětí 
pro optimální polohu zápěstí
Ovládání: K-Control TLC stolní, nožní, kolenní

KaVo K-POWERgrip
Kuličkové ložisko s patentovaným, nečistoty odpuzujícím těsněním - pro maximální stabilitu.
Kuličkové ložisko lze snadno a rychle vyměnit přímo v laboratoři - pro snadnější údržbu.
Osvědčený systém rychlého upínání - pro maximální spolehlivost. Násadec se jen velmi málo
ohřívá - pro dlouhodobou životnost. Extra tenký a lehký, pružný kabel k násadci - pro větší
mobilitu

Vysoký točivý moment 7Ncm
Až 50.000 otáček za minutu
při provozu ve směru hodinových ručiček 
5.000 otáček za minutu při provozu 
proti směru hodinových ručiček
Pro všechny běžné materiály

KaVo K5 plus
V této oblasti přesvědčí K5plus svojí výkonností v rozmezí 4,5 Ncm a maximální rychlostí 35.000
otáček za minutu. Díky patentovanému systému KaVo s jednou hřídelí je K5plus odolný,
robustní a velmi snadno udržovatelný. Kompaktní, krátký tvar a nízká hmotnost se podílí na
tom, že Vaše práce není únavná.


