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Štíhlý Ergonomický Design
a Bezkonkurenční Síla Záběru

Nesrovnatelná síla záběru, štíhlý ergonomický design, vynikající 

viditelnost. Série NSK S-Max má design bez kompromisů. 

Přesvědčte se o tom i Vy sami.
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Vzduchové Turbíny

Clean Head System

Patentovaný systém NSK Clean 

Head je speciální mechanismus 

vytvořený za účelem automatického 

zabránění vniknutí ústních tekutin 

a jiných znečišťujících látek 

do hlavičky turbíny, což prodlužuje 

životnost ložisek.

NSK „UP2“ tlačítková kleština

Nové řešení kleštiny NSK garantuje 

mimořádnou retenci vrtáčku 

a bezpečnost pacientů. Tlačítko 

kleštiny je navrženo pro komfortní 

a snadné vyjmutí vrtáčku.

Čtyřbodový sprej & celulární skleněná optika

Čtyřbodový sprej NSK účinně 

chladí celé ošetřované místo. 

Celulární světlovod dodá dostatek 

světla přesně tam, kde je třeba.
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● JASNĚJŠÍ
● TRVANLIVĚJŠÍ
● BEZPEČNĚJŠÍ

Výměnou stávající rychlospojky  NSK za spojku s LED 

světlem zavedete do vaší praxe nejnovější technologii 

a budete profi tovat z neporovnatelně lepšího osvětlení.

PTL-CL-LED

NSK „ISB“ integrace ložisek s hřídelí

V systému „ISB“ tvoří hřídel zároveň vnitřní drážku 

ložiska. Sjednocení dává ložisku vyšší pevnost, snižuje 

vibrace a zaručuje přesnější 

a konzistentní řezací 

schopnost.

Výměna rotoru

Zapouzdřený rotor je snadno a rychle 

vyměnitelný, což šetří vaše náklady 

a čas. Součástí každého nového rotoru 

jsou automaticky vodní a vzduchové 

chladící kanálky. S novým rotorem máte 

zaručeně perfektně průchodné a plně 

efektivní chlazení.

Štíhlý design s pláštěm z ušlechtilé oceli

Štíhlý ergonomický design opláštění nástroje zaručuje 

vynikající viditelnost a pohodlné ovládání dovolující 

pracovat ještě přesněji a efektivněji.

EDPTL CL LE
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Vzduchové Turbíny
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MODEL: PTL-CL-LED OBJ. KÓD: P1001-600

MODEL: PTL-CL-LED III OBJ. KÓD: P1001-601
s regulací intenzity vodního chlazení

Světelná MODEL: M600L OBJ. KÓD: P1002
Nesvětelná MODEL: M600 OBJ. KÓD: P1004

Světelná MODEL: M500L OBJ. KÓD: P1001
Nesvětelná MODEL: M500 OBJ. KÓD: P1003

Připojení na NSK rychlospojky

Miniaturní hlava
Výkon: 16W

Otáčky: 380.000 – 450.000 ot./min.

Rozměr hlavičky: ø10,6 x výška 12,5mm

Standardní hlava
Výkon: 17W

Otáčky: 360.000 – 430.000 ot./min.

Rozměr hlavičky: ø12,1 x výška 13,5mm

Autoklávovatelné 
až do 135°C

Omyvatelné
v thermodesinfektoru

Světelná MODEL: M500
Nesvětelná MODEL: M500

niaturní hlava
kon: 16W

áčky: 380.000 – 450.000 ot./min.

změr hlavičky: ø10,6 x výška 12,5mm

Světelná MODEL: M600
Nesvětelná MODEL: M600

tandardní hlava
ýkon: 17W

Otáčky: 360.000 – 430.000 ot./min.

ozměr hlavičky: ø12,1 x výška 13,5mm

L-CL-LED OBJ. KÓD: P1001-

LLL CLCLC LELED ID II OBJ KÓD: P100



TURBÍNY 7

Připojení přímo na rychlospojku KaVo® MULTIfl ex®

Miniaturní hlava
Výkon: 16W

Otáčky: 380.000 – 450.000 ot./min.

Rozměr hlavičky: ø10,6 x výška 12,5mm

KaVo® a MULTIfl ex® jsou registrované známky fi rmy
Kattenbach & Voigt GmbH & Co Spolková republika Německo.

Standardní hlava
Výkon: 17W

Otáčky: 360.000 – 430.000 ot./min.

Rozměr hlavičky: ø12,1 x výška 13,5mm

Světelná MODEL: M500KL OBJ. KÓD: P1005
Nesvětelná MODEL: M500K OBJ. KÓD: P1007

Světelná MODEL: M600KL OBJ. KÓD: P1006
Nesvětelná MODEL: M600K OBJ. KÓD: P1008

MODEL: KCL-LED OBJ. KÓD: P1005-600
Rychlospojka typu KaVo® MULTIfl ex® LUX

s regulací intenzity vodního chlazení

Autoklávovatelné 
až do 135°C

Omyvatelné
v thermodesinfektoru

hlava

000 – 450.000 ot./min.

čky: ø10,6 x výška 12,5mm

Světelná MODEL: M500KL OBJ. KÓ

Nesvětelná MODEL: M500K OBJ. KÓ

í hlava

.000 – 430.000 ot./min.

vičky: ø12,1 x výška 13,5mm

Světelná MODEL: M600KL OBJ. KÓ

Nesvětelná MODEL: M600K OBJ. KÓ
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Připojení přímo na rychlospojky Sirona®, W&H® a Bien Air®

Miniaturní hlava: výkon: 16W, otáčky: 380.000 – 450.000 ot./min., rozměr hlavičky: ø10,6 x výška 12,5mm

Standardní hlava: výkon: 17W, otáčky: 360.000 – 430.000 ot./min., rozměr hlavičky: ø12,1 x výška 13,5mm

W&H® a Roto Quick® jsou registrované známky fi rmy W&H 
Dentalwerk Bürmoos GmbH, Rakousko. Bien-Air® a Unifi x® jsou 
registrované známky fi rmy Bien Air Dental S.A., Švýcarsko. Sirona® 
je registrovaná známka fi rmy Sirona Dental Systems GmbH, 
Spolková republika Německo.

Mini: Světelná MODEL: M500SL OBJ. KÓD: P1009
Standard: Světelná MODEL: M600SL OBJ. KÓD: P1010

Mini: Světelná MODEL: M500WL OBJ. KÓD: P1013
Standard: Světelná MODEL: M600WL OBJ. KÓD: P1014

Mini: Světelná MODEL: M500BL OBJ. KÓD: P1011
Standard: Světelná MODEL: M600BL OBJ. KÓD: P1012

Autoklávovatelné 
až do 135°C

Omyvatelné
v thermodesinfektoru

Rychlospojka W&H® Roto Quick®

Rychlospojka Bien Air® Unifi x®

Rychlospojka Sirona®

Mini: Světelná MOD

Standard: Světelná MOD

Mini: Světelná MODEL: M500W
Standard: Světelná MODEL: M600W

MiniMiniMMiMiniMininMi : : :::: Světelná MODEM L: M500BL
StanStanStanStanStStStStandarddarddarddardd ddard: : Světelná MODMODEL: M600BL

OmyOmyOmyOmyOm vatvatvatvatelnelnelnelnlnéé
v tv tv tv tvv tv therherherhh modmodmodesiesiinfenfenfn kk
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