
Systém Presto Aqua obsahuje integrovaný mechanismus přívodu vody, aby se chladící
medium dostalo ke špici nástroje do pracovního pole. Tím se minimalizuje vyvíjení tepla,
což umožňuje delší činnost bez přerušování. Kromě toho se prodlužuje životnost brous-
ků. Prach vznikající při broušení zůstává v pracovním poli.

Systém Presto byl vyvinut speciálně pro opracování keramiky. Protože se nemusí
mazat, nepřijde materiál nikdy do kontaktu s olejem. Násadec je kompaktní a přitom
lehký, mohou s ním být prováděny i ty nejjemnější práce.

T816PRA-HP

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

T332-051QD-J B2/B3

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

• PRESTO-AQUA násadec • PRESTO AQUA rychlospojka
• Jednoduché a rychlé připojení násadce

PRESTO AQUA

T815PR-HP

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

• PRESTO násadec

Laboratorní turbína s vodním chlazením

Bezolejová laboratorní turbína

Spínač vodního chlazení Regulátor intenzity chlazení

Vodní nádržka je zhotovena z průhledné 
plastické hmoty odolné proti nárazům a rychle 
a jednoduše se dá připojit k ovládací jednotce.

Vlastnosti
• speciálně vyvinuto pro broušení a leštění keramiky
• prach vznikající při broušení se nerozptyluje do okolí
• prodloužená životnost brousků díky vodnímu chlazení
• nevyžaduje žádné mazání
• jednoduché vyjmutí vodní nádržky
• otočný násadec
• tichý chod bez vibrací
• s jedinečným mechanismem na ochranu proti prachu, který zabraňuje jeho

vniknutí do vnitřku nástroje

Vodní chlazení

Vodní paprsek ochlazuje špičku nástroje
a pracovní pole. Díky sníženému vyvíjení
tepla umožňuje i dlouhodobé použití. Tím se
prodlužuje životnost nástrojů.

Speciální ochranný 
mechanismus proti prachu

Zabraňuje vnikání prachových částeček
k ložiskům turbíny.

Jednoduchá výměna nástrojů

Otočením kroužku se kleština otevře.



Bezolejová, vysokootáčková
laboratorní turbína určená pro

práci s keramikou se systémem
vodního chlazení
(PRESTO AQUA)

Power f ul Pa r tner s

Preciznost pro profesionály

VZDUCHOVÁ TURBÍNA PRO ZUBNÍ LABORATOŘE

Náhradní díly pro PRESTO AQUA

Náhradní díly pro Presto

PRESTO AQUA + PRESTO OD NSK

®

Y150-004PRESTO AQUA
Standard Set

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

sestávající z:
• PRESTO AQUA ovládací jednotka
• PRESTO AQUA násadec
• rychlospojka QD-J B2/B3
• vzduchová hadice 1
• nožní ovladač
• vzduchová hadice 2
• držák násadce

• 320.000 ot./min. • chlazení • speciální protiprachový mechanismus
• žádný prach v okolí

Technická data

Y100-265PRESTO
Standard Set

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

Kompletní set PRESTO AQUA Kompletní set PRESTO

Z223-020PRESTO AQUA 
ovládací jednotka

MODEL OBJEDNACÍ KÓDPRODUKT

T816PRA-HP
PRESTO-AQUA násadec

T332-051QD-J B2/B3
rychlospojka pro Borden 2/3 díry

Z127AFC-40
nožní ovladač

MODEL OBJEDNACÍ KÓDPRODUKT

Z223-040Hadice pro 
PRESTO AQUA

T816-016PR-AQ03
PRESTO-AQUA rotor

Z101PRESTO
vládací jednotka

MODEL OBJEDNACÍ KÓDPRODUKT

T815PR-HP
PRESTO násadec

Z127AFC-40
nožní ovladač

T815-2202m hadice
pro PRESTO násadec

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

Z101-2402m hadice 
pro připojení PRESTO

T815-016PR-03
PRESTO rotor

PRODUKT

sestávající z:
• PRESTO ovládací jednotka
• PRESTO násadec
• vzduchová hadice 1
• nožní ovladač
• vzduchová hadice 2
• držák násadce

• 320.000 ot./min. • speciální protiprachový mechanismus
• žádný prach v okolí

Technická data

Zmûny vyhrazeny.
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