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ENDO-MATE DT2 Standaard Sets
ENDO-MATE DT2 met 20:1 kop

ENDO-MATE DT2 zonder kop

MODEL

REF

MODEL

REF

ENDO-MATE DT2 (230V)

Y1004230

ENDO-MATE DT2 W/O (230V)

Y1004231

• Bedieningseenheid • Motor en snoer • Kop MP-F20R (20:1)
• Steun handstuk • Transformator

• Bedieningseenheid • Motor en snoer
• Steun handstuk • Transformator

Specificaties
• Voeding
: AC 230 V 50/60 Hz en batterijpakket
• Aantal programma’s : 9
• Maximaal koppel : 7 Ncm (met gebruik van de kop 20:1)
• Snelheden
: 100 -13.000 min -1 (met koppen 20:1, 1:1)
• Laadtijd/continu gebruik : 5 h/2 h (naargelang de werklast)

Koppen

MODEL

REF

20:1 MP-F20R

Y110044
Y110096

16:1

MP-F16R

• Mini-kop • 20:1 / 16:1 Reductie
• Voor NiTi vijlen (ø2,35) • Drukknop

360˚

16:1

MPA-F16R

• Afmetingen : B 93 x D 147 x H 100 (mm)
• Gewicht
: body 440 g / micromotor & snoer 95 g

ENDO-MATE DT2
ENDODONTISCHE MICROMOTOR
ENDO-MATE DT2 Motor en snoer

Y110097

• Mini-kop • 16:1 Reductie
• Voor Ni-Ti vijlen (ø2,35) • Drukknop
• Apex Finder aansluiting (Voor lange vijlen)

360˚

20:1 MPAS-F20R
16:1

Y110046
MPAS-F16R Y110098

• Mini-kop • 20:1 / 16:1 Reductie
• Voor Ni-Ti vijlen (ø2,35) • Drukknop
• Apex Finder aansluiting (Voor korte vijlen)

360˚

MODEL

PRODUCTEN

slim en
draagbaar

REF

MODEL

ENDO-MATE DT2 Bedieningseenheid

U1138001

Snoer Voor MPA / MPAS

C876021

ENDO-MATE DT2 Motor en snoer

E1169001

Clip Voor Verbindingssnoer

C876509

ENDO-MATE DT Transformator

U480

Herlaadbare batterij

U421070

Steun handstuk

Z095205

F-Type opzetstuk

Z256090

De koppen zijn wasbaar in de thermodesinfector.

PRODUCTEN

REF

De koppen zijn autoclaveerbaar tot 135ºC.
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ENDO-MATE DT2

Werkt met alle populaire
merken van Ni-Ti- vijlen

ENDO-MATE DT2 is te gebruiken met alle bekende merken van Ni-Ti vijlen.

Tot 9 instellingen (toerental en koppel etc)
kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd
dmv de geheugenfunctie knop.
Het is gemakkelijk te schakelen tussen de
verschillende programma 's waardoor men
kan werken volgens de vereiste protocollen
van alle vijl-fabrikanten.

De pre-programmeringsfunctie garandeert uiterst efficiënte behandelingen gebruik makend van de
protocollen van verschillende vijlfabrikanten. De controle eenheid is compact en licht. Het beschikt
over een oplaadbare batterij waardoor het zeer mobiel is.
Het lichte en slanke handstuk is comfortabel om mee te werken en staat in voor hoogkwalitatief werk.

Versnelling

20:1

Kenmerken van ENDO-MATE DT2

16:1

1. Geschikt voor alle merken NiTi vijlen

Rotatiesnelheid (min-1)

100-650
125-800

2. Koppelcontrole en automatische inversie
3. Compacte uitvoering
4. Dubbele stroomvoorziening (snoer/oplaadbare batterijen)

Auto-omkeerfunctie

5. Licht en ergonomisch handstuk handstuk

De automatische reverse-functie wordt
geactiveerd wanneer het vooraf ingestelde
koppelniveau is bereikt.

6 kophoeken voor eenvoudige behandeling
Afhankelijk van de positie van de behandelingszone,
kan de kophoek worden aangepast.

Druktoetsen / Ultraminiatuurkop

Dubbele voeding

Garandeert snelle en gemakkelijke uitwisseling van
vijlen gedurende de procedures. De compacte kop
biedt uitstekend zicht tijdens de behandeling.

* Ware grootte

ENDO-MATE DT2 beschikt over oplaadbare
batterijen voor draagbaarheid of kan
aangesloten worden op electricitietsnetwerk.

Snelle koppeling
De snelkoppeling zorgt voor een snelle uitwissel ing van
koppen. Alle koppen zijn autoclaveerbaar tot 135°C.

2-weg aan / uit schakelaar
Kenmerken zijn :
A: Push en loslaten B: Duw en houd -

Micro Motor werkt continu tot de toets opnieuw wordt ingedrukt.
Micro Motor werkt continu totdat de knop wordt losgelaten.

Andere functies

Lichtgewicht, slank en
ergonomisch handstuk.

Een biepgeluid weerklinkt wanneer
vooringesteld koppel bereikt is.

