Product Informatie

cara Print 4.0
Dé 3D printer van Kulzer.
Snel, precies en economisch: Past perfect.

Giving a hand to oral health.

cara Print 4.0
Snellere precisie voor perfecte polymeer restauraties
Eindelijk, een snelle 3D printer die voldoet aan alle vereisten voor perfecte polymeer gebaseerde dentale toepassingen.
Cara Print 4.0 is een state-of-the-art 3D printer speciaal gemaakt voor tandtechnici. Wat maakt de cara Print 4.0 zo
bijzonder ten opzichte van andere 3D printers?
Cara Print 4.0 is een 3D printer die monochrome dentale applicaties produceert, laag voor laag met gebruik van een
hoge kwaliteit fotopolymeer. Onze 3D printer genereert nauwkeurige restauraties sneller en zuiniger dan andere 3D
printers.
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Snel en eenvoudig
Dankzij een gebruiksvriendelijke interface, kunnen zowel
beginners als meer ervaren CAD/CAM gebruikers, profiteren
van de hoge productiesnelheid van de cara Print 4.0.
■
■

■

Cara geeft om u.
Cara helpt tandtechnici
met oplossingen voor
duurzaam succes in de
digitale tandheelkunde.
Contacteer ons en ontdek
wat 3D printing voor u
kan betekenen!

Nagenoeg alle print resultaten binnen 1 uur
Gelijktijdig printen van meerdere restauraties zonder tijd te
verliezen
Digital Light Projection (DLP) genereert elke laag in een
oogwenk

Nauwkeurig
Cara Print 4.0 produceert gladdere, meer homogene werkstukken
dan concurrerende 3D printers. De uitzonderlijke precisie van
de Z-as en de exact ingestelde parameters voor ieder materiaal
zorgen ervoor dat u restauraties in bijna elke richting kunt
positioneren – en altijd de perfecte pasvorm bereikt.

Zuinig
Het in-house productieproces met cara Print 4.0 werkt kostenen tijdbesparend, vergeleken met analoge methodes, frezen en
andere 3D printers.
■

■
■

Additieve werkwĳze betekent minimale verspilling vergeleken
met frezen
Duurzame tray voor vloeistoffen i.p.v. disposable trays
Flexibel reﬁll systeem zonder cartridges die telkens
schoongemaakt moeten worden

Universele oplossing voor alle op polymeer
gebaseerde dentale toepassingen
Dankzij de grootte van de tray en uitzonderlijke 3D precisie, kan
cara Print 4.0 gebruikt worden voor alle, op polymeer gebaseerde
dentale toepassingen.
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cara Print 4.0
Een uitgebreide en open digitale workﬂow met cara Print 4.0
Het cara systeem voor 3D printen is een open systeem en werkt met
STL bestanden, die worden gebruikt door CAD programma’s, zoals 3Shape
Dental System. Cara Print CAM software is inbegrepen bij de aankoop
van cara Print 4.0, zonder verborgen licentiekosten.
Tandtechnici wordt aanbevolen cara Print 4.0 in combinatie met Kulzer’s
eigen dima Print materialen te gebruiken en voor een perfect eindresultaat de HiLite ® Power 3D polymerisatie unit te gebruiken. Op deze
wijze bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit en gegarandeerde
klinische prestatie.

Materialen: dima Print
Cara Print 4.0 werkt met de vloeistoffen van uw keuze. Echter, Kulzer
combineerde haar jarenlange materiaaldeskundigheid met grote
kennis van 3D printing om dima Print materialen te ontwikkelen, zodat
u kunt vertrouwen op perfecte resultaten, keer op keer.

Napolymerisatie: HiLite® Power 3D
Na het printen, dienen restauraties te worden nagepolymeriseerd. Hiervoor adviseren wij de HiLite Power 3D
van Kulzer (apart verkrijgbaar). Deze geavanceerde
polymerisatie unit kan worden gebruikt voor alle lichtuithardende dentale materialen. Indien u in het bezit bent
van een HiLite® Power apparaat kunt u deze laten upgraden.

cara Service
Onze experts verzekeren u van een korte leercurve en langdurige ondersteuning –
digitale productie is eenvoudig met een levenslange partner als Kulzer.

CONSULTATIE

AFDRUKKEN

DIGITALISERING

SELECTEER HET JUISTE
DIMA PRINT MATERIAAL

3D PRINTEN MET CARA PRINT 4.0
(DOORGAANS < 1 UUR)

PRODUCTIE

ONTWERP

AFWERKING

PASSEN

Meer informatie en ﬁlms via www.kulzer.nl/3dprint
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cara Print 4.0
dima Print materialen: afgestemde 3D print vloeistoffen
Kulzer combineerde haar jarenlange materiaaldeskundigheid met grote kennis van 3D printen om dima Print materialen
te ontwikkelen. De materialen en het 3D printproces zijn perfect op elkaar afgestemd om de beste resultaten te genereren.
Kulzer heeft de reputatie één van de beste in de branche te zijn als het gaat om hoogwaardige materialen. Alle Kulzer
materialen zijn gebaseerd op decennialang onderzoek – inclusief de materialen speciaal ontworpen voor de moderne
digitale workflow.
Dima Print materialen zijn lichtuithardende monomeervloeistoffen, geoptimaliseerd voor 3D printen en voldoen aan de eisen
voor dentale applicaties. Bij gebruik in combinatie met cara Print 4.0 en de HiLite Power 3D polymerisatie unit profiteren
tandtechnici van een uitgebreid 3D-print systeem ontworpen voor snelheid, betrouwbaarheid en waar voor uw geld.

Overzicht van applicaties:

Een nachtbeugel,
gemaakt met
dima Print Ortho

Een individuele
afdruklepel,
gemaakt met
dima Print Impression

Een chirurgische
boormal,
gemaakt met
dima Print Guide

Een dentaal model,
gemaakt met
dima Print Model

Een CAD-gietstructuur,
gemaakt met
dima Print Cast

Vanaf september 2017, zullen de dima Print materialen ook beschikbaar zijn voor de volgende indicaties:
■ Tijdelijke restauraties
■ Permanente restauraties (bijv. kronen & bruggen)
■ Prothese bases

Wat gebeurt er na het printen?
Het volgende is een voorbeeld van wat er moet gebeuren om de productie te voltooien.
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1. Verwijder restauratie

2. Schoonmaken in isopropanol

3. Polymeriseren

4. Verwijder supports

5. Verwijder extra overtollige delen

6. Polijsten (alleen splints & boormallen)

cara Print 4.0
Technische informatie
Pixel size and Build platform size
 A pixel is 2D and describes a
homogeneous area.

Pixel size and Build platform size
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greater (smaller) distances because the
pixels are bigger (smaller).
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Digital Light Projection (DLP) versus Laser
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Digital Light Projection maakt cara Print 4.0 sneller, economischer en nauwkeuriger dan systemen die op laserlicht zijn
gebaseerd. Op laser gebaseerde 3D printers moeten elke laag ‘traceren’, punt voor punt, lijn voor lijn. Met de DLPtechnologie kan cara Print 4.0 echter een hele laag in één flits projecteren en een fijnere mate van detail bereiken dan
met een laser. Dit betekent grotere nauwkeurigheid, snellere productie en een glad en homogeen oppervlak.

cara Print 4.0 versus andere 3D-DLP printers
Cara Print 4.0 is sneller dan de meeste andere vloeistof DLP systemen. De intelligente berekening van de verlichtingssequentie en de fijnmechanische bewegingen van de Z-as, gecombineerd met de unieke eigenschappen van de
duurzame tray versnellen de productie significant.

Optimale snelheid versus precisie
per indicatie
Door het verhogen van de laagdikte op de Z-as is het
mogelijk om de snelheid verder te verhogen voor
toepassingen met mindere of gemiddelde mate van
nauwkeurigheid, zoals afdruklepels (minder) of splints en
boormallen (gemiddeld). Met een variabele Z-resolutie
van 30 – 100 μm, komt de printer tegemoet aan de
vereisten van elke gekozen indicatie, zoals modellen,
gietstructuren, prothese bases, of tijdelijke en permanente
restauraties.

Z-as: Flexibele resolutie instellingen zorgen voor een perfecte balans
tussen snelheid en nauwkeurigheid.

Technische details:
Polymerisatie technologie
Printtafel
Resolutie (X & Y-assen)
Laagdikte (Z-as resolutie)
Gemiddelde printsnelheid
Min./Max. printsnelheid
Gemiddelde duur van 1 printcyclus
Connectiviteit
Input format
CAD software compatibiliteit
CAM software
Print dimensies
Gewicht printer
Vloeistoftrays

Digital Light Projection (HD DLP @ 405 nm)
103 x 58 x 130 mm
53,6 μm
30 – 100 μm (varieert per indicatie & snelheid vs. resolutie-eisen)
50 mm/uur (@ 50 μm)
15 – 120 mm/uur
< 1 uur
WiFi, ethernet of USB
Open STL
Alle CAD programma’s met open STL
cara Print CAM, inclusief bij aankoop
267 x 420 x 593 mm
21 kg
2 inbegrepen bij aankoop
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cara Productie Centrum:
Dentale productie op aanvraag.
Het cara Productie Centrum ondersteunt u, indien u
additionele productiemogelijkheden nodig heeft,
bijvoorbeeld frezen en Selective Laser Melting, als
ook met een breed aanbod aan oplossingen voor
implantaat gedragen restauraties of voor kroon- en
brugwerk.

Heravest M print+ inbedmassa
Voor rapid prototyping met metaallegeringen
Heravest M print+ is de inbedmassa for 3D geprinte gietstructuren. Heravest M print+ is samen met dima Print cast
en cara Print 4.0 de perfecte oplossing voor nauwkeurige
en betrouwbare metaal gegoten resultaten.
Structuren gemaakt met dima Print cast in de cara Print
4.0 worden ingebed in Heravest M print+ en kunnen op de
normale wijze worden gegoten. Digitalisering van het proces
bespaart u tijd en kosten in vergelijking met traditioneel
wax gieten.

Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com
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