
Máquina de fundição por indução

Heracast® iQ

Heracast® iQ é uma máquina de fundição inteligente, 
em que o usuário navega no menu auto explicativo 
que apresenta cada estágio da operação e calcula 
automaticamente todos os parâmetros de fundição. 
Com espaço na memória para programação e 
parametrização de até 100 metais.

Fácil de operar
A Heracast® iQ possui uma interface de fácil 
operação, o que possibilita que de forma interativa 
o operador informe todos os dados necessários 
para executar a operação desejada. Devido a essa 
simplicidade de manuseio, erros de operação são 
praticamente descartados.

Os mecanismos otimizados da câmara de fundição 
giram o cadinho e preenchem com o metal o anel de 
forma rápida. O poderoso gerador de alta frequência 
aquece de forma rápida e suave ligas nobres, não 
nobres e CoCr para a temperatura correta.

A Heracast® iQ pode fundir automaticamente ou 
manualmente através de um operador.

São necessários somente de 3 a 5 minutos para 
completar todo o processo é realizar a fundição.

Principais vantagens:

 » Nenhum desperdício de metal durante a fundição;
 » Uso mínimo de metal, pois não é necessário 
considerar o botão de fundição nem acionar canais 
para saída de gases;

 » Fundição de ligas preciosas;
 » Granulação fi na, fundições densas com superfícies lisas;
 » Sem inclusão de partículas de 
cerâmica ou grafite na fundição.

Tudo que você precisa em 
um único equipamento
A Heracast® iQ é um equipamento compacto de mesa, 
que contém bomba de vácuo e refrigeração integrada. 
É realmente uma máquina de fundição completa.
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Equipamentos de laboratório
Inovação para resultados perfeitos

Saúde bucal nas melhores mãos.
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Polimerizador pressurizado

Palamat® elite

Injetora a ar comprimido

Palajet®

Palamat® elite é um dispositivo de polimerização com 
suporte de ar comprimido, indicado para polimerizações 
a quente ou frio. Dispõe de 4 programas de temperatura 
diferentes, que pode ser utilizada conforme necessidade, 
indicação e materiais.

O equipamento é compatível com todos os articuladores 
e possui espaço para até 3 mufl as do Palajet® (Palajet® 
Duofl asks) ou 6 próteses que podem ser polimerizadas 
simultaneamente.

Principais Características:

 » Poder ser utilizado com diversos 
tipos de prótese acrílica;

 » Função de temporizador para o processo de 
polimerização personalizado ou pré-defi nido;

 » Simples instalação;
 » Visor de LED de fácil manipulação.

Palajet® é um sistema de injeção acionado a ar comprimido, 
que se destina à confecção de próteses totais com resinas 
acrílicas autopolimerizáveis, como a PalaXpress®.

O sistema de dosagem PalaXpress® utilizado 
corretamente elimina erros de dosagem e assegura 
propriedades de processamento coerentes.

O resultado é excelente – tanto na simplicidade 
de fabricação e na qualidade, pois através desse 
processo é possível obter próteses totais de alta 
qualidade com muitos benefícios em comparação 
aos sistemas convencionais.

Principais Características:

 » Fabricação simples de próteses totais;
 » Ajustes de alta precisão;
 » Simples manipulação;
 » Só é necessário a conexão ar comprimido.

Fotopolimerizador para resinas indiretas

Signum® HiLite® power

Signum® HiLite® power é um equipamento para polimerizar resinas indiretas, indicado para todo o sistema 
Signum® da Kulzer. Com belo design para facilitar o uso do equipamento, lâmpada de alta duração e possibilidade 
de escolha de três diferentes tempos de programação de fotopolimerização de 6, 90 e 180 segundos.

Características técnicas:

 » Larga Gama de luz de 320 – 540 nm;
 » Tempos mais curtos de polimerização;
 » Efi ciente controle de aquecimento;
 » Uma tomada para todas as fontes de energia;
 » Chip card para registro e documentação de erros.

Apresentação:
 » Modulo Lâmpada HiLite® power com Lâmpada e Chip card;
 » Filtro;
 » Refl etor em forma de pote;
 » Suporte para objetos;
 » Cabos de alimentação;
 » 2 bandejas para modelo.

Ideal para todas as etapas de polimerização (pré e fi nal) das resinas da linha Signum® 
e Pala® da Kulzer, entre muitos outros produtos fotopolimerizáveis.

Signum® HiLite® power
Art.–No.: 66037191

Voltagem
100 – 230 V

Frequência
50 – 60 Hz

Fusível de proteção
4 A

Consumo de energia
325 VA

Dimensões (A x L x C)
Aprox. 225 x 345 x 230 mm

Peso
Aprox. 9.5 kg

Nível de proteção
Class I

Tempo de ligação
80%

Signum® HiLite® power – dados técnicos

Signum® HiLite® power
Art.–No.: 66037191

Voltagem
100 – 230 V

Frequência
50 – 60 Hz

Fusível de proteção
4 A

Consumo de energia
325 VA

Dimensões (A x L x C)
Aprox. 225 x 345 x 230 mm

Peso
Aprox. 9.5 kg

Nível de proteção
Class I

Tempo de ligação
80%
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