PERSBERICHT CARA MILL
cara Mill 2.5, 3.5 & 3.5L –
De beste keuze voor uw specifieke wensen
Haarlem, 01.04.2018. Kulzer biedt met haar freesmachines een oplossing voor al uw wensen!
-

cara Mill 2.5, het compacte tafelmodel.

-

cara Mill 3.5, een compact maar krachtiger model, voor alle materialen.

-

cara Mill 3.5L, het non-stop werkpaard, uitermate geschikt voor een 24/7 productie.

Al onze cara Mill freesoplossingen zijn onderdeel van een open, uitgebreid productieproces om zowel kleine als ook
(middel)grote laboratoria hun in-house productiemogelijkheden zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen laten vullen.

cara Mill 2.5 – Het compacte tafelmodel
Deze compacte freesmachine is de oplossing voor de verwerking van de meeste dentale materialen zoals zirkonium,
PMMA, was, lithiumdisilicaat en hybride materialen. Een nauwkeurige, ruimtebesparende en solide freesmachine voor
natte en droge verwerking.

cara Mill 3.5 – De krachtige machine voor alle materialen
De cara Mill 3.5 is een krachtigere en alsnog compacte freesmachine binnen de cara familie. Cara Mill 3.5 produceert
met 5-assen simultaan en de assen kunnen een hellingshoek tot 30° aan. De 60.000 rpm, 1 kW spindel is geschikt voor
de meest voorkomende dentale materialen – zelfs harde metalen zoals kobaltchroom en titanium.

cara Mill 3.5L – Non-stop, 24-uurs precisie
De cara Mill 3.5L is een non-stop werkpaard. Met de geïntegreerde schijvenhouder is het mogelijk 12 schijven tegelijk in
te laden en vervolgens gedurende langere tijd volautomatisch te frezen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de grote
borenhouder met een capaciteit van 20 stuks, een 24/7 freesmachine!

Dima Mill schijven
Dima Mill materialen en het cara Mill proces zijn perfect te combineren voor de beste klinische prestaties. Verkrijgbaar in
de materialen: was, PMMA, zirkonium dioxide (translucent, hoogtranslucent en multilayer) en kobaltchroom..

Support voor levenslang succes
cara helpt tandtechnici in hun behoeften te voorzien om succesvol en toekomstgericht te zĳn in de digitale
tandheelkunde. Of het nu apparatuur, software, materialen of betrouwbare ondersteuning betreft – cara heeft wat u
zoekt.
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