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Skutecznie opanuj zmiany z SHERAdigital
- skoordynowany proces wsparty
przez know-how
Przemysł dentystyczny podlega ciągłym zmianom. Rozwój technologii cyfrowej spowodował gwałtowny
wzrost możliwości. Standardowe procesy technologiczne, używane do tej pory, wystawiane są na próbę.
Rodzi się więc pytanie: czy laboratoria stomatologiczne powinny inwestować w systemy wspierające
pracę stomatologów? Czy są tego warte? Czy aktualnie najnowsze technologie nie należą już do
przeszłości? Chętnie pomożemy Ci w tych zmieniających się czasach jako odnoszący sukcesy technicy
dentystyczni. Nasze wsparcie możemy zaoferować Ci poprzez dostarczenie sprawdzonych systemów,
skoordynowanych procesów wytwórczych oraz w zakresie know-how.
Nasi technicy dentystyczni i inżynierowie w dziedzinie techniki dentystycznej mają ogromne
doświadczenie przy manualnej technice dentystycznej. Są także specjalistami w zakresie skanowania,
drukowania oraz frezowania w ramach technologii CAD/CAM. Co więcej, jesteśmy w pełni świadomi
wszystkich metod wykończenia subtraktywnego i addytywnego oraz mamy dużą wiedzę, jeśli chodzi o
skuteczne i wydajne łączenie analogowej i cyfrowej technologii dentystycznej.
Chcemy pomóc Ci w stawianiu pierwszych kroków w drodze do cyfrowo wspieranej technologii
stomatologicznej - lub kontynuować ją ze wsparciem naszej inteligentnej technologii. Pomożemy
odpowiedzieć Ci na takie pytania, jak: Który z systemów CAD / CAM jest najbardziej odpowiedni dla
Twojego laboratorium? Który z nich stanowi dla Ciebie realną wartość i pomoże Ci w codziennej pracy?
Naszą intencją jest rozmowa o Twoich potrzebach i wymaganiach. Chcemy dostarczać Ci optymalnych
rozwiązań. Najważniejszy jest przecież zadowolony klient!
Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów oraz pomysłów na nowoczesną technologię dentystyczną.
Czekamy na możliwość wsparcia Ciebie w Twojej drodze do świata stomatologicznego.

www.shera.de

Jens Grill

Guido Sieker

CEO

Head of SHERAdigital
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SHERAdigital
skanowanie
Niezależnie od tego, czy chcesz łączyć technikę
analogową i cyfrową, czy konsekwentnie wykorzystujesz
jedynie cyfrowe technologie podczas swojej pracy SHERA oferuje Ci kompletne i zsynchronizowane systemy
wspierające Twoją codzienną pracę. Na kolejnych
stronach znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do
rozpoczęcia cyfrowej produkcji w technologii
dentystycznej (CAD/CAM). Przede wszystkim jedną z
najszybszych
i
prawdopodobnie
najbardziej
precyzyjnych
drukarek
3D
do
materiałów
światłoutwardzalnych:
SHERAprint.
Odpowiednie
materiały o szerokim zastosowaniu - niektóre z nich
przeznaczone do użytku w jamie ustnej pacjenta. Nasze
skanery wewnątrzustne i modelowe z serii SHERAscan są

Wszechs
i uniwe
pakiet
odlewanie
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projektowanie

Wierzymy w innowacyjnych producentów, z którymi
podejmujemy współpracę - np. podczas tworzenia
oprogramowania. Produkty z linii SHERAmill zostały

stronny
ersalny
SHERA

wyprodukowane w oparciu o najnowocześniejszą oraz
niezawodną technologię. Wszystkie elementy naszego
systemu idealnie pasują do siebie. Technologia SHERA
zapewnia wsparcie od skanowania wycisków przez

drukowanie

projektowanie aż po proces realizacji przy wykorzystaniu
procedur addytywnych lub subtraktywnych. Podczas
wyboru pojedynczych komponentów, skupiliśmy się
wyłącznie na urządzeniach otwartych. Pozwala to na
wdrożenie nowoczesnej technologii CAD/CAM na
każdym

poziomie

umiejętności,

z

wyposażeniem

spełniającym Twoje indywidualne potrzeby.

frezowanie

www.shera.de
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S HE R A - w p e ł n i
cyfrowe i całkowicie
tradycyjne

Tradycyjne sposoby wytwarzania oraz cyfrowe metody produkcji
przez długi czas były przeważającymi technikami wytwórczymi w

wytwarzania z nowo-powstałymi technikami. Nasze produkty są
odzwierciedleniem motta: “w pełni cyfrowe i całkowicie
tradycyjne.”

Ponadto w katalogu SHERAdigital, znajduje się seria
SHERACLASSIC
z
wieloma
pasjonującymi
produktami
analogicznych technologii stomatologicznych. Wliczając w to
bestseller SHERAHARD-ROCK czy masy modelarskie z serii
SHERAFINA. Polecamy także katalog skierowany dla
profesjonalistów wytwarzających z użyciem cyfrowych technik
dentystycznych.
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P r o g r a m S HE R A digit al

Skanery

Drukarki 3D

Frezarki

strona 6

strona 18

strona 58

Oprogramowanie

Utwardzanie
światłem

Tarcze frezujące

strona 16

strona 66

strona 34

Materiały
SHERAprint
strona 36
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SHERAtools
strona 74
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Skanery
Początek jest ważny.
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W naszej ofercie znajdują się trzy modele skanerów: skaner skierowany do
użytkowania w jamie ustnej, wyposażony w najmniejszy uchwyt na świecie,
tak samo, jak dwa pozostałe skanery o innym zastosowaniu. Oferowane przez
nas skanery spełniają najwyższe wymagania w dokładności skanowania,
jednocześnie zapewniając szerokie możliwości użytkowania.

www.shera.de
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SHERA scan io
Skaner do użytku w jamie ustnej
- Multiscan Imaging TM
- wyposażony w 10 kamer pomiarowych i 5 świateł LED
- skan umieszczany w pliku STL
- bardzo mały uchwyt
- długość: 198 mm
- waga: 105 g (250 g z przewodem)
- głowica skanera: 27.4 x 5.3 x 11.6 mm (dł. x wys. x gł.)
- ogrzewany uchwyt z sygnalizacją stanu LED
- 21-calowy dotykowy monitor
- kontrola głosu i gestów
- ergonomiczny kształt ułatwiający pracę
- podgląd wyników skanowania w czasie rzeczywistym (z informacją dźwiękową)
- WLAN
- wyposażony w Windows 10, 64 bit, Core i7, 16 GB RAM
- wymiary: 460 x 1270 x 520 mm (dł. x wys. x gł.)
- zasilanie: 100 – 240 V, 50 - 60 Hz, 540 VA
- waga: około. 38 kg
- numer produktu SD101102

Wkrótce:
dostępny również w wersji przenośnej
SHERAscan io portable (waga: około
12 kg), numer produktu: SD101103

www.shera.de

uchwyt dla bezpudrowego skanowania
dostępny w sprzedaży od 4 kwartału 2017
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SHERA scan 7
Skaner modeli dentystycznych oraz wycisków
- skan umieszczany w pliku STL
- technologia laserowa
- zintegrowany z Windows 7 PC, 64-bit
- 2 kamery pomiarowe, 1 kamera video
- dokładność pomiaru < 15 µm
- jednoczesne skanowanie i projektowanie, równoległe obsługiwanie wielu zadań
- zapewnia przestrzeń do realizacji własnych projektów
- możliwość zapisania własnych parametrów
- wymiary: 380 x 480 x 490 mm (dł. x wys. x gł.)
- waga: około 22 kg
- numer produktu SD101001

Wersja Productivity:

Wersja Synergy:

skanowanie obiektów, wirtualny
artykulator, funkcja wielu matryc - do
30, projektowanie: koronek, mostów,
podpór, łączników, cząstkowe
projektowanie struktur,
projektowanie szyn, wirtualna
budowa modelu, szybkie
propotypowanie.

skanowanie obiektów, wirtualny
artykulator, funkcja wielu matryc - do
30, projektowanie: koronek, mostów,
podpór, łączników, cząstkowe
projektownie struktury,
projektowanie szyn, archiwizacja
ortodontyczna, szybkie
prototypowanie, tworzenie modeli
wirtualnych, projektowanie protetyki,
przedoperacyjne planowanie
implantów.

Opcje produktu można poszerzyć
o dalsze moduły.

www.shera.de
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SHERA scan 3
Skaner modeli dentystycznych
- skan umieszczany w pliku STL
- technologia laserowa
- zintegrowany z Windows 7 PC, 64-bit
- 1 kamera pomiarowa, 1 kamera video
- dokładność pomiaru< 15 µm
- jednoczesne skanowanie i projektowanie, równoległe obsługiwanie wielu zadań
- zapewnia przestrzeń do realizacji własnych projektów
- możliwość zapisywania własnych parametrów
- kompatybilny z oryginalnymi korpusami skanującymi różnych producentów
- wirtualny zgryz i funkcja wielu matryc (do 12)
- wymiary: 340 x 450 x 400 mm (dł. x wys. x gł.)
- waga: około 20 kg
- numer produktu SD101000

Dostępny z różnymi wersjami oprogramowania
Tylko
skan:

Wersja
srebrna:

Wersja
złota:

Wersja
platynowa:

bez

projektowanie:

projektowanie:

projektowanie:

oprogramowania koronek, mostów

koronek, mostów,

koronek, mostów, podpór,

Nr produktu

Nr produktu

podpór, łuków,

łączników, wirtualna

SD101000

SD108130

wirtualna budowa

budowa modelu, podziałów,

modelu

szybkie prototypowanie,

Nr produktu SD108131

cząstkowe projektowanie
struktury, projektowanie
szyn, archiwizacja
ortodontyczna
Nr produktu SD108132

www.shera.de
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Parametry techniczne


zawiera
+ opcja dodatkowa

SHERA scan 7

SHERA scan 3





25 sekund

25 sekund

100 sekund

100 sekund

Skanowanie wielu matryc





Maksymalna ilość matryc podczas skanowania

30

12

Całkowicie automatyczne skanowanie oraz





Czas trwania w przypadku całkowitego montażu

15

10

Przeciwne, wstępne skanowanie przygotowawcze





3 kamery

2 kamery

< 15 µm

< 15 µm




+



SHERA scan 7

SHERA scan 3



















Skaner wraz z oprogramowaniem
Szybkość skanowania: jedna matryca
Szybkość skanowania: 3-częsciowy most

projektowanie w systemie wielu matryc

Kamery
Dokładność
Skanowanie wycisków
Import skanów jamy ustnej

Dodatkowe aplikacje dla wersji podstawowej
Swobodne modelowanie
Lustrzane odbicie części przeciwnej
Dynamiczny, wirtualny zgryz
Jednoczesne modelowanie na GS i DS
Załączniki
Konturowanie korony możliwe bezpośrednio
z projektów oraz wosków diagnostycznych
Dane w pliku STL (projekt i skan)
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Wskaźniki

SHERA scan 7

SHERA scan 3

























Podstawowe oprogramowanie: projektowanie koron i mostów

Pojedyncze korony
Struktura ram
Anatomiczne korony i ramy
Pełne, anatomiczne korony
Pełne, anatomiczne mosty
Woskowe korony / woskowe mosty
Plomby / nakładki / plomby mostowe
Forniry
Wyciskane korony i mosty
Ćwieki i koronki
Korony teleskopowe

Dodatkowe opcje

Productivity

Synergy







Projektowanie koron i mostów
Projektowanie łączników i podpór
Wirtualna budowa modelów
Cząstkowe projektowanie ram
Szybkie prototypowanie

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+










+

+

+

+

+

Projektowanie szyn

+

Całkowite projektowanie protetyki

+





Przedoperacyjne planowanie implantów
(coDiagnostiX)

+



Edycja
Złota Platynowa







Archiwizacja ortodontyczna

www.shera.de

Srebrna
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Oprogramowanie
Pewność, że wszystko działa
poprawnie.
SD Manager to kompleksowe i wydajne oprogramowanie do projektowania, uwzględniające Twoje
indywidualne wymagania i oczekiwania, a także wiedzę użytkownika — od uproszczonej procedury
roboczej tworzonej za pomocą kreatorów (asystentów systemowych) do zaawansowanych
indywidualnie dostosowanych parametrów. Tryb automatyczny oraz opcja pełnej konstrukcji korony
upraszczają Twoją pracę dzięki automatycznie generowanym zaleceniom, a jednocześnie pozostawiają
miejsce dla Twojego indywidualnego stylu i osobistych preferencji. System zapewnia elastyczność:
nawet w złożonych sytuacjach wszystko działa płynnie dzięki zastosowaniu oprogramowania do
projektowania SD Manager. Oprogramowanie jest ciągle rozwijane i wspierane poprzez wypuszczanie
aktualizacji, dzięki czemu masz pewność, że korzystasz z najnowszego oprogramowania.

dane wpływające

aplikacje

dane wychodzące

skany twarzy
druk 3D

skany CBCT/CT
prześwietlenia

frezowanie

odlewanie

skany jamy ustnej
skany wycisków

skany modeli

zewnętrzne lub
wewnętrzne procesy
przy wykorzystaniu
plików STL
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Projektowanie
mostów i koron

... dla koron, mostów teleskopowych,
nakładkowych - z szerokim
zastosowaniem

Projektowanie
łączników i podpór

... pozwala na pełną kontrolę wszystkich
parametrów i łączników

Wirtualne
b u d o w a n i e modeli

... do produkcji modelu wirtualnego na
podstawie skanowania jamy ustnej lub
wycisków

Projektowanie
ram

... oferuje intuicyjne narzędzia do
projektowania, które pomagają
technikowi projektować lepsze
rozwiązania

Szybkie
prototypowanie

... do drukowania 3D: generowanie
danych do drukowania, tworzenia
podpór oraz struktur pomocniczych

Archiwizacja
ortodontyczna

... zwiększa efektywność pracy
dentystycznej oraz zmniejsza ilość
miejsca potrzebnego do
przechowywania danych

Projektowanie
szyn

... dla ekonomicznej i szybkiej produkcji
szyn

Całkowite projektowanie
protetyki

... upraszcza projektowanie całkowitych
protez

Przedoperacyjne
planowanie implantów
(c o Diagno st i X )

... dla w pełni zintegrowanego procesu
sterowania pracami chirurgicznymi

18

S HE R A pr int niezwykła szybkość i precyzja.
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Nasza oferta zawiera najszybsze i najdokładniejsze drukarki 3D dedykowane
technologii dentystycznej - wyposażone w autorską, opatentowaną technologię Force
Feedback oraz najnowszy system DLP. Aby wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom
naszych klientów w 2015 roku zwiększyliśmy wydajność oraz poszerzyliśmy
różnorodność produkowanego sprzętu. Z SHERAprint otrzymujesz w pełni
zsynchronizowany system zapewniający maksymalną niezawodność procesu.

www.shera.de
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obszar
wydruku
oś Z

obiekt
wanna
materiałowa
soczewka

silnik

UV LED
zwierciadło
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Jaki jest nasz sekret?
Imponująca technologia połączona
z inteligentną, lekką konstrukcją
SHERAprint zbudowana jest z wielu drobnych zwierciadeł odbijających światło w kierunku
platformy konstrukcyjnej, które powoduje utwardzanie materiału. Odpowiednie naświetlanie
żywicy wiązką światła powoduje jej utwardzenie w pożądanych przez nas obszarach.
Postępując w ten sposób, warstwa po warstwie, łączące się ze sobą polimery tworzą
zaprogramowaną geometrię.
Oprogramowanie SHERAprint monitoruje i kontroluje proces wydruku poprzez obliczanie
odpowiednich odległości między warstwami oraz automatyczne dostosowywanie przejść
między nimi. Doskonałe przejścia pomiędzy poszczególnymi powierzchniami zapewniają
optymalny kształt powierzchni oraz precyzyjne odwzorowanie drukowanej geometrii.

Technologia Force Feedback
dla maksymalnej precyzji
Sercem linii produktów SHERAprint jest opatentowana technologia Force Feedback,
pozwalająca drukarce konsekwentnie działać z maksymalną prędkością przy zachowaniu
stabilności formy. SHERAprint bez problemu radzi sobie jednakowo na jednolitych bryłach oraz
cienkich powierzchniach różniących się pod względem wytrzymałości na oderwanie. Dla
każdej warstwy, która zostaje poddana procesowi polimeryzacji, oprogramowanie drukarki
oblicza siłę rozciągającą, jaka wymagana jest do sterowania platformą konstrukcyjną.

Jeżeli przekrój odsłoniętej powierzchni jest zbyt mały, automatycznie stosowana jest
mniejsza siła ciągnąca. Natomiast jeżeli przekrój tworzonej powierzchni jest większy,
używana jest większa siła ciągnąca. Co więcej, system Force Feedback wykrywa oddzielenie
drukowanego obiektu od wanny materiałowej. Podczas drukowania oprogramowanie na
bieżąco sprawdza kolejną warstwę i przygotowuje ją do druku. W ten sposób drukarki
wyposażone w system Force Feedback działają znacznie szybciej w porównaniu do innych
drukarek.

www.shera.de
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S HE R A pr int – o d p o w i e d n i m o d e l
dla każdego
podstawowego do wersji przemysłowej. W naszej ofercie znajdziesz odpowiednią
drukarkę dla każdego laboratorium. Ich wydajność różni się w zależności od
rozmiaru, prędkości oraz złożoności procesu. Niezależnie od tego, który z naszych
produktów wybierzesz, wszystkie spełniają najwyższe standardy dokładności
jednocześnie będąc najszybszymi drukarkami 3D dedykowanymi dla przemysłu
dentystycznego.

SHERAprint bazuje na technologii oprzyrządowania Rapid Shape, niemieckiego
producenta posiadającego wieloletnie doświadczenie w produkcji oprzyrządowania
dodatkowego. Podczas tworzenia drukarek SHERAprint wykorzystaliśmy naszą
gruntowną wiedzę przemysłową oraz wieloletnie doświadczenie w technice
dentystycznej.

Nasze
drukarki
spełniają
najwyższe
standardy. Wiele
lat
prac
badawczo-rozwojowych
zaowocowało
stworzeniem
drukarek
3D
wykorzystywanych
w
stomatologii.
Niemożliwe
było
wykorzystanie
dotychczasowych technologii do stworzenia produktów z serii SHERAprint.
Wymagana była ekstremalnie wysoka dokładność, zdolność drukowania elementów
medycznych, niezawodność procesu oraz, z ekonomicznego punktu widzenia, cena
pozwalająca na zastosowanie w laboratorium stomatologicznym. Wszystkie
nadmienione cechy można odnaleźć w produktach z linii SHERAprint, zarówno w
podstawowych wersjach, jak i w wyspecjalizowanych, przeznaczonych dla dużych
laboratoriów.

www.shera.de
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Wciel produkty SHERAprint w Twój
system pracy - drukuj z precyzją!

Nasze drukarki obsługują pliki o rozszerzeniu STL. Przed rozpoczęciem drukowania oprogramowanie
SHERAprint dzieli obiekt na pojedyncze, bardzo cienkie warstwy oraz przygotowuje proces drukowania.
Bez obaw możesz przesyłać pliki STL z różnych systemów, niezależnie od tego, jakiej metody użyto do
jego wygenerowania (skanowanie, projektowanie). Zwróć uwagę na to, że cokolwiek ma powstać przy
użyciu druku 3D musi posiadać wargowe, zwarciowe lub podstawowe pozycjonowanie na podporach.
Parametry wydruku dobierane są dla każdego rodzaju materiału indywidualnie w celu osiągnięcia
najlepszej jakości wydruku.

plik STL

25

SHERAprint pełna nowych możliwości
SHERAprint otwiera nowe możliwości: scal proces drukowania dwóch matryc, połącz
produkcję dwóch szyn gryzowych w jeden proces i stwórz je jednocześnie,
zaoszczędzając swój cenny czas. Co więcej, możesz użyć różnych materiałów dla
uzyskania większej estetyki produktu specjalnie dla wymagających klientów. Dodatkowo
modele, które pozostają poza zasięgiem innych drukarek, dziś nie stanowią żadnego
problemu dla produktów SHERAprint.

www.shera.de

26

27

SHERA print 20
drukarka 3D
- proces DLP z trwałym oświetleniem LED
- opatentowana technologia Force Feedback (opcjonalnie)
- rozpoznawanie materiału technologią RFID
- wbudowany 7-calowy wyświetlacz
- LAN i WLAN
- wyprodukowana w Niemczech
- możliwość integracji z innymi systemami pracy
- obsługa plików STL
- szeroki zakres wysokojakościowych, światłoutwardzalnych żywic SHERAprint
- zatwierdzona jako urządzenie medyczne w zależności od zastosowania
- nie wymaga dodatkowego materiału wspierającego, duża oszczędność materiału
- automatyczna kalibracja pozwalająca utrzymać wysoką dokładność
- szybki zwrot z inwestycji

Parametry techniczne
Obszar wydruku:
Rozdzielczość:
Max. wys. konstrukcji:
Źródło światła:
Grubość warstwy:

Szybkość:

www.shera.de

Zasilanie:
Wymiary:
Waga:
Nr produktu:

130 x 75 mm
HD 1920 x 1080 pixel
(native pixels +/- 34 µm)
90 mm
UV LED 385 nm
standard 50 i 100 µm
(min. grubość warstwy w osi z: 0.5 µm)
w zależności od materiału
bez Force Feedback: do 50 mm/h
z Force Feedback: do 100 mm/h
w zależności od materiału i grubości warstwy
110 - 250 V, 50 - 60 Hz
335 x 349 x 541 mm (dł. x wys. x gł.)
około 33 kg
SD104012
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SHERA print 30
drukarka 3D z technologią Force Feedback
- proces DLP z trwałym oświetleniem LED
- opatentowana technologia Force Feedback
- rozpoznawanie materiału technologią RFID
- podgrzewana wanna materiałowa
- wbudowany 7-calowy wyświetlacz
- wbudowany 10-calowy wyświetlacz
- LAN i WLAN
- wyprodukowana w Niemczech
- możliwość integracji z innymi systemami pracy
- obsługa plików STL
- szeroki zakres wysokojakościowych, światłoutwardzalnych żywic SHERAprint
- zatwierdzona jako urządzenie medyczne w zależności od zastosowania
- nie wymaga dodatkowego materiału wspierającego, duża oszczędność
materiału
- automatyczna kalibracja pozwalająca utrzymać wysoką dokładność
- szybki zwrot z inwestycji

Parametry techniczne
Obszar wydruku:
Rozdzielczość:
Max. wys. konstrukcji:
Źródło światła:
Grubość warstwy:

Szybkość:
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Zasilanie:
Wymiary:
Waga:
Nr produktu:

130 x 75 mm
HD 1920 x 1080 pixel
(native pixels +/- 34 µm)
110 mm
UV LED 385 nm
standard 50 i 100 µm
(min. grubość warstwy w osi z: 0.5 µm)
w zależności od materiału
do 100 mm/h,
w zależności od materiału i grubości warstwy
110 - 250 V, 50 - 60 Hz
480 x 410 x 690 mm (dł. x wys. x gł.)
około 40 kg
SD104013
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SHERA print 40
drukarka 3D z dwoma obszarami konstrukcyjnymi
- proces DLP z trwałym oświetleniem LED
- opatentowana technologia Force Feedback (opcjonalnie)
- rozpoznawanie materiału technologią RFID
- podgrzewana wanna materiałowa
- wbudowany 7-calowy wyświetlacz
- wbudowany 10-calowy wyświetlacz
- LAN i WLAN
- wyprodukowana w Niemczech
- możliwość integracji z innymi systemami pracy
- obsługa plików STL
- szeroki zakres wysokojakościowych, światłoutwardzalnych żywic SHERAprint
- zatwierdzona jako urządzenie medyczne w zależności od zastosowania
- nie wymaga dodatkowego materiału wspierającego, duża oszczędność
materiału
- automatyczna kalibracja pozwalająca utrzymać wysoką dokładność
- szybki zwrot z inwestycji

Parametry techniczne
Obszar wydruku:
Rozdzielczość:
Max. wys. konstrukcji:
Źródło światła:
Grubość warstwy:

Szybkość:
Zasilanie:
Wymiary:
www.shera.de

Waga:
Nr produktu:

2 x (130 x 75 mm),
dwa obszary wydruku
HD 1920 x 1080 pixel
(native pixels ± 34 µm)
110 mm
UV LED 385 nm
standard 50 i 100 µm
(min. grubość warstwy w osi z: 0.5 µm)
w zależności od materiału
do 100 mm/h,
w zależności od materiału
110 - 250 V, 50 - 60 Hz
480 x 410 x 690 mm (wys. x dł. x gł.)
około 42 kg
SD104014
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SHERA print 90
drukarka 3D
- stworzona dla zastosowań przemysłowych do dużych ilości serii
- proces DLP z trwałym oświetleniem LED
- opatentowana technologia Force Feedback
- rozpoznawanie materiału technologią RFID
- wbudowany, dotykowy 10 calowy wyświetlacz LCD
- LAN i WLAN
- wyprodukowana w Niemczech
- możliwość integracji z innymi systemami pracy
- obsługa plików STL
- szeroki zakres wysokojakościowych, światłoutwardzalnych żywic SHERAprint
- zatwierdzona jako urządzenie medyczne w zależności od zastosowania
- nie wymaga dodatkowego materiału wspierającego, duża oszczędność materiału
- automatyczna kalibracja pozwalająca utrzymać wysoką dokładność
- szybki zwrot z inwestycji

Parametry techniczne
Obszar wydruku:
Rozdzielczość:
Max. wys. konstrukcji:
Źródło światła:
Grubość warstwy:

Szybkość:
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Zasilanie:
Wymiary:
Waga:
Nr produktu:

192 x 120 mm
WQXGA 2560 x 1600 pixel
(native pixels +/- 38 µm)
155 mm
UV LED 385 nm
standard 50 i 100 µm
(min. grubość warstwy w osi z: 0.5 µm)
w zależności od materiału
do 110 mm/h,
w zależności od materiału i grubości warstwy
110 - 250 V, 50 - 60 Hz
443 x 1593 x 625 mm (dł. x wys. x gł.)
około 130 kg
SD104019
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Zalecane dodatki dla SHERAprint zespół utwardzania światłem

Proces utwardzania światłem wewnątrz drukarki 3D zapewnia odpowiednie warunki
polimeryzacji żywicy oraz pomaga zachować zadane wymiary geometryczne. Po
wydrukowaniu

przedmiot

zostaje

zwolniony

z

platformy

konstrukcyjnej

do urządzenia w celu końcowego utwardzenia światłem.
Podczas procesu ponownego naświetlania dochodzi do poprawy stabilności
drukowanego obiektu. Ponieważ przywiązujemy szczególną wagę do jakości,
przetestowaliśmy różne jednostki światłoutwardzalne o różnym zakresie fal dla
pracuje z azotem jako gazem obojętnym, jest naprawdę niezawodnym produktem.

Uwaga! Korzystanie z lampy SHERA
plus jest obowiązkowe
w przypadku utwardzania żywicy SHERAprint-ortho plus / UV.

SHERA ash-light plus
Zespół utwardzania światłem
- dla żywic SHERAprint
- możliwość użycia azotu jako gazu ochronnego

Parametry techniczne
Komora polimeryzująca:

120 x 120 x 50 mm

Źródło światła:

2 żarówki o mocy 100 W

Napięcie nominalne:

100, 117, 230 V AC, przełączalny

Częstotliwość nominalna:

50 - 60 Hz

Pobór energii:

250 W

Rozkład widma:

280 - 700 nm

Moc rozproszona
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uśredniona w czasie:

200 W

Częstotliwość błysków:

10 błysków na sekundę

Cyfrowy zegar:

możliwość ustawienia od 1 do 9 999 błysków

Wymiary (dł. x wys. x gł.):

310 x 140 x 310 mm

Waga:

około 7 kg

Nr produktu:

SD104501
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Materiały SHERAprint

Wszystkie żywice SHERAprint to wysokiej jakości żywice
światłoutwardzalne, specjalnie dostosowane do drukowania
3D za pomocą drukarek SHERAprint. Wszystkie oparte są na
wiązaniach estrów akrylowych o doskonałych właściwościach
wizualnych, termicznych i mechanicznych, które pozwalają na
ich łatwe polerowanie.
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Dla każdego materiału wyznaczono określone parametry drukowania zapisane w oprogramowaniu drukarki 3D, zapewniając
najlepsze możliwe do uzyskania wyniki. Zadbaliśmy również o bezproblemową obsługę materiałów z serii SHERAprint po
wydrukowaniu. Wszystkie wydrukowane obiekty można łatwo oddzielić od wydrukowanej konstrukcji pomocniczej
znajdującej się na panelu konstrukcyjnym.

materiał medyczny klasy IIa do trwałego zastosowania w jamie ustnej pacjenta. Żywice SHERAprint jako materiały medyczne
klasy I są dostępne do druku 3D tymczasowych koron i mostów, prowadnic chirurgicznych lub tacek wyciskowych.
Materiał modelowy (SHERAprint-model dostępny w trzech wersjach) oraz materiał do drukowania projektów odlewów
(SHERAprint-cast) stanowią uzupełnienie szerokiej gamy wysokiej jakości lekkich polimerów. Kolejnym produktem jest maska
SHERAprint-gingiva służąca do produkcji dopasowanych masek dziąsłowych. Przyrząd medyczny SHERAprint-bracket key służy
do produkcji kluczy transferowych w technice ortodontycznej. W ten sposób SHERA oferuje w dziedzinie stomatologii najszerszy
wybór wysokiej jakości materiałów przeznaczonych do drukowania 3D.

www.shera.de
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SHERA print-ortho plus / UV
Światłoutwardzalna żywica drukarska 3D
- do produkcji szyn i stabilizatorów w ramach leczenia ortodontycznego oraz
prowadnic chirurgicznych
- przezroczysta żywica z maksymalnym komfortem noszenia
- bardzo łatwa do polerowania i szlifowania
- możliwość naprawy za pomocą zwykłych żywic
- biokompatybilna
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

www.shera.de

Parametry
techniczne

SHERAprintorto plus

SHERAprintorto plus UV

Lepkość w 23°C:

0.62 Pa s

0.62 Pa s

Wytrzymałość na zginanie:

79 MPa

79 MPa

Moduł E:

1,900 - 2,100 MPa

1,900 - 2,100 MPa

Twardość Shore’a D:

74 - 83

74 - 83

Kolor:

przezroczysta

przezroczysta

Nr produktu:

SD400045

SD400345

Długość:

do druku 3D

do druku 3D

na podstawie

na podstawie

405 nm

385 nm

(SHERAeco-print)

(SHERAprint)
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SHERA print-bracket key
Światłoutwardzalna żywica drukarska 3D
- do produkcji kluczy transferowych w leczeniu ortodontycznym
- przezroczysta żywica o zwiększonej elastyczności
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
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Lepkość w 23°C:

1.1 – 1.6 Pa s

Granica wydłużenia:

12 – 18 %

Twardość Shore’a D:

80 - 90

Kolor:

przezroczysta

Nr produktu:

SD400130
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SHERA print-model
Światłoutwardzalna żywica do drukowania 3D
- do produkcji wszelkiego rodzaju modeli
- wysoka precyzja
- powierzchnia doskonale nadająca się do skanowania
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
Lepkość w 23°C:

0.7 - 1.2 Pa s

Wytrzymałość na zginanie:

≥ 40 MPa

Moduł E:

≥ 1,000 MPa

Twardość Shore’a D:

80 - 90

Kolor:

bursztynowy

Nr produktu:

SD400060

SHERA print-model fast
Światłoutwardzalna żywica do drukowania 3D
- do produkcji modeli ortodontycznych
- pozwala na jeszcze szybszy wydruk
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
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Lepkość w 23°C:

1.0 - 1.5 Pa s

Wytrzymałość na zginanie:

≥ 40 MPa

Moduł E:

≥ 1,000 MPa

Twardość Shore’a D:

80 - 90

Kolor:

pomarańczowy

Nr produktu:

SD400071
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SHERA print-model plus / UV
Światłoutwardzalna żywica do drukowania 3D
- do produkcji modeli głównych o wysokiej dokładności
- przeznaczony do estetycznie atrakcyjnych prac
- możliwość łączenia ze sobą kolorów
- bardzo wysoka czytelność
- możliwość skanowania powierzchni
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry
techniczne

SHERAprint
model plus

SHERAprint
model plus UV

Lepkość w 23°C:

0,96 Pa s

0,96 Pa s

Wytrzymałość
na zginanie:

75 MPa

75 MPa

Moduł zginający:

1.650 - 1.750 MPa

1.650 - 1.750 MPa

Twardość Shore’a D:

71 - 84

71 - 84

Kolor / Inr produktu:

szary / SD400082

szary / SD400382

piaskowy / SD400083

piaskowy / SD400383

do druku 3D

do druku 3D

na podstawie

na podstawie

405 nm

385 nm

(SHERAeco-print)

(SHERAprint)

Długość:

www.shera.de
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SHERA print-gingiva mask
Światłoutwardzalna żywica do drukowania 3D
- do produkcji masek dziąsłowych
- przeznaczona do estetycznie atrakcyjnych prac
- optymalna kontrola gwarantująca niezawodność procesu
- lekko przezroczysta
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
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Lepkość w 20°C:

1.1 - 1.6 Pa s

Granica plastyczności:

15 - 25 %

Kolor:

różowy

Nr produktu:

SD400100
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SHERA print-cast
Światłoutwardzalna żywica do druku 3D, wypalanie
bez pozostałości
- do produkcji różnych rodzajów odlewów
- dla wysoce precyzyjnych produkcji protez lub innych delikatnych prac
- dostosowana do odlewu z wykorzystaniem masy osłaniającej SHERAVEST RP
- może być stosowana do ogrzewania udarowego i konwencjonalnego
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
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Lepkość w 23°C:

1.1 - 1.4 Pa s

Twardość Shore’a D:

80 - 90

Kolor:

czerwony

Nr produktu:

SD400090
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SHERA print-sg
Światłoutwardzalna żywica do drukowania 3D
Urządzenie medyczne klasy I
- do produkcji niestandardowych prowadnic chirurgicznych o dużej precyzji
- możliwość sterylizacji w autoklawie
- biokompatybilna
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
Lepkość w 23°C:
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1.1 - 1.6 Pa s

Wytrzymałość na zginanie:

≥ 80 MPa

Moduł E:

≥ 2,000 MPa

Twardość Shore’a D:

80 - 90

Sterylizacja 134°C:

max. 5 min

Kolor:

przezroczysty pomarańczowy

Nr produktu:

SD400030
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SHERA print-cb
Światłoutwardzalna żywica do drukowania 3D
Urządzenie medyczne klasy I
- do produkcji tymczasowych koron i mostów
- idealna do szybkiego, tymczasowego uzupełnienia
- bardzo łatwa do polerowania i szlifowania
- biokompatybilna
- można ją dostosować za pomocą żywic lub kompozytów do koloru zęba
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
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Lepkość w 23°C:

0.9 - 1.4 Pa s

Wytrzymałość na zginanie:

≥ 85 MPa

Moduł E:

≥ 2,100 MPa

Absporpcja wody:

< 30 µg/mm2

Rozpuszczalność w wodzie:

< 5 µ g/mm2

Twardość Shore’a D:

80 - 90

Kolor:

A3.5

Nr produktu:

SD400011
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SHERA print-tray
Światłoutwardzalna żywica do drukowania 3D
Urządzenie medyczne klasy I
- do produkcji niestandardowych wycisków
- może być stosowana do wszystkich rodzajów półek w połączeniu z różnymi
materiałami wyciskowymi
- biokompatybilna
- do druku 3D na podstawie 385 nm (SHERAprint) i 405 nm (SHERAeco-print)
- dostępna w butelkach o pojemności 1000 g

Parametry techniczne
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Lepkość w 23°C:

0.9 - 1.4 Pa s

Wytrzymałość na zginanie:

≥ 80 MPa

Moduł E:

≥ 2,000 MPa

Twardość Shore’a D:

80 - 90

Kolor:

benzynowy

Nr produktu:

SD400020
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SHERAultra-p
Ultradźwiękowy środek czyszczący do części z żywicy
drukowanej 3D
- do skutecznego czyszczenia części drukowanych 3D
- usuwa pozostały materiał z utwardzonych obiektów
- dostępny w butelkach o pojemności 1000 g
- nr produktu: SD401000

SHERAclear-p
Specjalny środek czyszczący do wanien materiałów
SHERAprint
- przeznaczony do czyszczenia wanien drukarek z linii SHERAprint z pokryciem
- dla pozbawionych smug powierzchni i bezbłędnego drukowania
- dostępny w butelkach o pojemności 500 ml
- nr produktu: SD401001

www.shera.de
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Maszyny frezujące
Celem jest oszczędny sposób
na precyzyjne wyniki.
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Dostarczamy wysoko wydajne rozwiązania dla różnych wymagań i priorytetów dla naszych frezarek.
Zoptymalizowane oprogramowanie CAM znajduje się we wszystkich frezarkach linii SHERAmill. Programowanie
pracy frezarki jest uzależnione od różnych czynników, takich jak rodzaj materiału, rodzaj pracy lub pożądana
jakość. Parametr posuwu i prędkości obrotowej wrzeciona są zsynchronizowane, co prowadzi do lepszej jakości.
Odpowiednie dobranie parametrów gwarantuje prawidłową ochronę narzędzia oraz zapewnia optymalny czas
obróki.

www.shera.de
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SHERA mill dry
Frezarka
- dla materiałów takich jak akryl, polioksymetylen (POM), wosk, tlenek cyrkonu,
kompozyty, stopy nieszlachetne (z wyjątkiem tytanu), gips modelowy
- 5-osiowa obróbka na sucho
- automatyczny zmieniacz narzędzi z 16 gniazdami
- sprężone powietrze (6 bar)
- najwyższa dokładność dzięki precyzyjnemu wrzecionu z nakrętką kulkową
- zoptymalizowane oprogramowanie CAM
- wewnętrzna obudowa wykonana z jednego odlewu dla poprawy stabilności
i zmniejszenia wibracji
- dane w formacie STL
- prosta i intuicyjna w obsłudze
- obszerna biblioteka narzędzi i materiałów
- wymiary: ok. 450 x 630 x 530 mm (dł. x wys. x gł.)
- waga około 91 kg
- nr produktu: SD100102

www.shera.de
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SHERA mill wet
Frezarka z płynem obróbczym
- obróbka różnorodnych bloków materiału jak np. nanokompozyt,
szkło ceramiczne, metale nieszlachetne itp.
- 4-osiowa obróbka z płynem obróbczym
- automatyczny zmieniacz narzędzi z 8 gniazdami
- jednocześnie współpracujące osie robocze
- zoptymalizowane oprogramowanie CAM
- wysoka wydajność i bardzo precyzyjne wrzeciono, skonstruowane do
długotrwałego obciążenia
- obszar osi obrotu 200 °
- kompaktowa konstrukcja
- wewnętrzna obudowa wykonana z jednego odlewu dla poprawy stabilności
i zmniejszenia wibracji
- dane w formacie STL
- prosta i intuicyjna w obsłudze
- całkowicie zintegrowany system chłodzenia cieczą
- obszerna biblioteka narzędzi i materiałów
- wymiary: 360 x 471 x 451 mm (dł. x wys. x gł.)
- waga: około 50 kg
- nr produktu: SD100002

www.shera.de
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Porównanie parametrów
technicznych
Materiały
Frezowanie
Zmieniacz narzędzi
Wymiary dysku
Zmiana dysku
Dokładność
Skompresowane powietrze
Obrót w osiach
P o m i a r w o s iach
Wrzeciono

Osłona

Wymiary (dł. x wys. x gł.)
Waga
Odsysacz
Akcesoria
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SHERA mill dry
akryl, wosk, tlenek cyrkonu, kompozyty, stopy
metali nieszlachetnych (także tytan), modele
robocze

SHERA mill wet
ceramika szklana, kompozyty, tytan

bez płynu obróbczego

z płynem obróbczym

automatyczny na 16 narzędzi
(pneumatyczny)

automatyczny na 8 narzędzi
(pneumatyczny)

ø 98,5 mm, wysokość 10 - 40 mm

3 bloki z okrągłymi trzonami (zasięg
pozycjonowania przedmiotów obrabianych
60 x 40 x 20 mm)

manualna

manualna

±0.003 mm

±0.003 mm

6 - 8 bar, 50 l / min

4 bar, 50 l / min

oś A: 360°
oś B: ± 35°

od A: 190° do -10°

pomiar z automatyczną kalibracją oraz
kompensacją położenia osi

pomiar z automatyczną kalibracją oraz
kompensacją położenia osi

synchroniczny napęd wrzeciona z hybrydowym,
4-kierunkowym łożyskiem kulkowym i precyzyjnym
osiowaniem, zintegrowany układ czyszczący o
maksymalnej mocy 500 W oraz maksymalnej
prędkości 60 000 obr/min

synchroniczny napęd wrzeciona z hybrydowym
4-kierunkowym łożyskiem kulkowym i precyzyjnym
osiowaniem, zintegrowany układ czyszczący o
maksymalnej mocy 500 W oraz maksymalnej
prędkości 60 000 obr/min

całkowita osłona strefy roboczej z zamykaną
przednią osłoną z automatycznym zamkiem
bezpieczeństwa w klapie

całkowita osłona strefy roboczej z zamykaną
przednią osłoną z automatycznym zamkiem
bezpieczeństwa w klapie

około 450 x 630 x 530 mm

około 360 x 471 x 451 mm

około 91kg

około 50kg

złącza do zewnętrznego urządzenia ssącego

zintegrowany system chłodzenia cieczą

jednostka przełączająca do automatycznego
urządzenia ssącego

ciecz Tec (lubrykant chłodzący)
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Tarcze frezarskie
Właściwa tarcza ma znaczenie.
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Wysokiej jakości tarcze frezarskie wykonane z różnych materiałów, takich jak tlenek cyrkonu, PMMA, wosk lub stop
nieszlachetny są częścią asortymentu SHERAdigital. Materiały, których na darmo szukałeś u innych dostawców,
znajdziesz u nas: na przykład TSM Acetal DentalR dla pacjentów z alergiami, SMILE-CAM lub płytę akrylowa
PMMA odtwarzającą naturalny gradient kolorów zębów w jednym kroku.

www.shera.de
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SHERAdisc PM
Tarcza wykonana z czystego polimetakrylanu
metylu (PMMA)
- dla tymczasowych koron i mostów
- bardzo łatwa w obsłudze
- ø 98,5 mm, z krokiem

Parametry techniczne
Wytrzymałość na zginanie [MPa]:
Twardość [HV 10]:
Moduł zginający [MPa]:
Monomer resztkowy [%]:

14
26.60
2,771
<1

Kolor:
przezroczysty
Nr produktu / grubość 20 mm: SD202020
Nr produktu / grubość 25 mm:-

A2
SD202022
SD202042

A3
SD202023
SD202043

B1
SD202025
SD202045

SMILE-CAM
Tarcza wykonana z czystego polimetakrylanu
metylu w 5-cio kolorowych odcieniach (PMMA)
- dla tymczasowych koron i mostów
- przyjemny i naturalny kolor dzięki 5-kolorowym odcieniom
- maksymalny czas przebywania w jamie ustnej: 5 lat
- ø 98,5 mm

Parametry techniczne
Wytrzymałość na zginanie [MPa]:
Twardość [HV 10]:
Moduł E [MPa]:
Monomer resztkowy [%]:
Grubość:
Kolor:
Nr produktu:
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A1
SD202121

92
21
2.550
<1
20 mm

A2
SD202122

A3
SD202123

B3
SD202125

C2
SD202128
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Pressing TSM Acetal Dental®
Tarcza wykonana z polioksymetylenu (POM)
-

dla tymczasowych koron i konstrukcji mostowych
idealny dla alergików
znakomita biokompatybilność
maksymalny czas w jamie ustnej: 4 lata
wysoka odporność na ścieranie i uderzenia

- optymalna wytrzymałość
na rozciąganie
- zwiększona pamięć elastyczna
- mała przewodność cieplna
- ø 98.5 mm

Parametry techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]:
Moduł E [MPa]:
Granica plastyczności 0.2 [MPa]:
Wydłużenie względne [A5 %]

89
3,536
40
5.2

Kolor:
Nr produktu / grubość 20 mm:
Nr produktu / grubość 25 mm:

A1
SD202201
SD202211

A3
SD202203
SD202213

B2
SD202206
SD202216

Acecril
Ściągacz do połączeń polioksymetylenu (POM)
i polimetakrylanu metylu (PMMA):
- do łączenia protez
- ponowne łączenie prętów zgryzowych w PMMA
- częściowe podstawy z Acetalu, z pełną anatomią zębów bocznych
- budowa mostów typu Maryland
- zestaw dwóch składników (komp. A 10 ml, komp. B 8 ml),
- nr produktu: SD802020

SHERAcad-wax
Dyski wykonane z wosku
-

twarde, łatwe w obróbce
spala się bez pozostałości
szmaragdowo zielony: zoptymalizowana elastyczność np. dla częściowych ram
ø 98.5 mm

Parametry techniczne

www.shera.de

Punkt kroplenia [°C]:
Punkt zapłonu [°C]:
Gęstość [g/m³]:

120
> 220
0.95

Kolor:
Grubość:
Nr produktu:

beżowy
20 mm
SD206010

zielony
20 mm
SD206020

zielony
25 mm
SD206021
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SHERAdisc ZR
Dyski wykonane z tlenku cyrkonu
- dla koron i mostów
- stabilizowane itrem, wstępnie spiekane
- bardzo dobra biokompatybilność
- wysoka wytrzymałość i stabilność krawędzi
- bardzo dobre w użytkowaniu
- stały skurcz
- ø 98,5 mm

Parametry techniczne
Gęstość [g/cm³]:
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]:
Moduł Weibulla [m]:
Moduł E [GPa]:
Współczynnik rozszerzalności
[25-500°C]:
Kolor:
Nr produktu / grubość 10 mm:
Nr produktu / grubość 14 mm:
Nr produktu / grubość 18 mm:
Nr produktu / grubość 22 mm:
Nr produktu / grubość 25 mm:

> 6.05
1,100 (półprzejrzyste)
1,400 (nieprzejrzyste)
5
210
11 x 10-6 K-1

biały półprzezroczysty
SD208011 (bez kroku)
SD208033 (z krokiem)
SD208035 (z krokiem)
SD208037 (z krokiem)
SD208039 (z krokiem)

biały półprzezroczysty
SD208001 (bez kroku)
SD208023 (z krokiem)
SD208025 (z krokiem)
SD208027 (z krokiem)
SD208029 (z krokiem)

SHERAaleos-disc
Tarcza wykonana z wysokiej jakości stopu
kobaltu i chromu
- stop wiążący
- nadaje się do spawania laserowego
- z krokiem, ø 98.3 mm

Parametry techniczne
Twardość [HV 10]:
Gęstość [g/cm³]:
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²]:
Granica plastyczności 0.2 [N/mm²]:
Wydłużenie względne [A5 %]:
Moduł E [N/mm²]:
Współczynnik roszerzalności
[25 - 600°C]:
Grubość:
Nr produktu:
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285
8.3
845
620
10
190,000
14.1 x 10-6 K-1

10 mm
12 mm
13.5 mm
15 mm
SD204000
SD204002
SD204003
SD204005
Możliwość zamówienia innej grubości na specjalne życzenie.
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SHERAtools
Wytworzą wszystko.
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Zoptymalizowane narzędzia pod względem obsługi, precyzji, żywotności i opłacalności: SHERAtool to narzędzia
frezarskie dedykowane do sektora stomatologicznego - obróbki zębów i szlifowania. Charakteryzuje je specjalna
niezawodna geometria pozwalająca osiągnąć doskonały szlif i perfekcyjną obróbkę. Podczas końcowej selekcji
skupiamy się na doskonałej żywotności narzędzi. Narzędzia SHERAtools są przeznaczone do pracy z tlenkiem
cyrkonu, kompozytami, woskiem, akrylem, stopami nieszlachetnymi oraz ceramiką szklaną.

Obszary zastosowania
Kolorowe pierścienie znajdujące się na narzędziach informują o obszarze, w jakim można je stosować.

jasny
niebieski

ciemny
niebieski

zółty

srebrny

czerwony

czarny

kompozyty

wosk
akryl

stopy
kobaltu

ceramika
szklana

z powłoką
diamentową

tlenek
cyrkonu
www.shera.de

tlenek
cyrkonu
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Zaokrąglony frez palcowy
Te frezy palcowe mają półkolistą zaokrągloną końcówkę
narzędzia o średnicy od 2 do 0,3 mm i dużą szyjkę - dla
najlepszych rezultatów obróbki zgrubnej, wykończeniowej.
Poradzą sobie z najbardziej charakterystycznymi
podcięciami. Narzędzia frezarskie SHERA o średnicy 0,3 mm
są najlepszym wyborem do szczelin.

Frez palcowy / frez torusowy

Frez palcowy

Frez torusowy

Podczas wiercenia wymagane są kąty 90 stopni, a zwłaszcza
dla łączników. Osiąga się to dzięki narzędziom z podwójną
krawędzią skrawającą i płaskim zakończeniem. Dostępne są
w średnicy od 1,2 do 0,5 mm. Te narzędzia zostały
zaprojektowane również w kształcie torusa dla metali
nieszlachetnych. Dzięki mniejszemu promieniu naroża,
krawędzie skrawające lepiej obrabiają materiał przy
jednoczesnym zwiększeniu żywotności freza.
Uwaga: w przypadku cyrkonu dostępne są również narzędzia do frezowania
z powłoką diamentową. W tym przypadku żywotność narzędzi zostaje
przedłużona pięciokrotnie.

Ściernice dla ceramiki szklanej
Ściernice dla ceramiki szklanej są dostępne w różnych
odmianach: jako ściernice torusowe o grubszym ziarnie do
obróbki
zgrubnej,
mniejsze
do
precyzyjnego
przygotowania geometrii lub o drobnym ziarnie do
obróbki wykańczającej. Wszystkie z nich posiadają powłoki
diamentowe bardzo dobrze przylegające do powierzchni
freza. W rezultacie unika się mikropęknięć, zużycia lub
pęknięć. Powoduje to zmniejszenie obciążenia cieplnego
narzędzia i wzrost jego trwałości.

Frezy jednoostrzowe do wosku
i tworzyw sztucznych
Te wyspecjalizowane frezy mają jedną fasetowaną krawędź
frezującą o średnicy 2,5 do 1 mm. Bezbłędnie usuwają wióry
dzięki dużemu wyżłobieniu. W rezultacie materiały
termoplastyczne, trudnoobrabialne, zakłócające pracę
narzędzia, mogą być poddane optymalnej obróbce jak
nigdy wcześniej. Osiągają bardzo dobrą chropowatość
powierzchni przy wysokich posuwach dzięki niezwykle
ostrej krawędzi.

77
SHERAmill

Spis narzędzi frezujących

5x/5xchange

bez
cieczy

x
x

z
cieczą

50/40

ø

długość

1.0
2.0
1.0
2.0

40
40
35
35

x
x

0.6
1.0
2.0
1.2

40
40
40
40

x
x
x
x

x
x
x
x

SD800132
SD800134
SD800135
SD800137

1.0
2.0
1.0
2.0

40
40
35
35

x
x

x
x
x
x

SD800044
SD800045
SD800014
SD800015

1.0
2.0
1.0
2.0

40
40
35
35

x
x

x
x

SD800054
SD800055
SD800024
SD800025

1.0
2.0
2.5
1.0
2.0
2.5

40
40
40
35
35
35

x
x
x

x
x
x

SD800094
SD800095
SD800098
SD800084
SD800085
SD800088

0.6
1.0
2.0
1.2
0.6
1.0
2.0
1.2

35
35
35
35
32
32
32
32

x
x
x
x

x
x
x
x

SD800072
SD800074
SD800075
SD800077
SD800062
SD800064
SD800065
SD800067

0.6
1.0
0.6
1.2
2.6

35
35
35
35
35

x
x
x
x
x

0.3
0.5
0.6
1.2
0.3
0.5
0.6
1.2

40
40
40
40
35
35
35
35

x
x
x
x

Nr produktu

do tlenku cyrkonu ze specjalną powłoką
SHERAtool ZR1-40, zaokrąglony
SHERAtool ZR2-40, zaokrąglony
SHERAtool ZR1-35, zaokrąglony
SHERAtool ZR2-35, zaokrąglony

x
x

SD800034
SD800035
SD800004
SD800005

do cyrkonu z powłoką diamentową
SHERAtool ZRD06-40, zaokrąglony
SHERAtool ZRD1-40, zaokrąglony
SHERAtool ZRD2-40, zaokrąglony
SHERAtool F-ZRD12-40, zaokrąglony

do kompozytów ze specjalną powłoką
SHERAtool CF1-40, zaokrąglony
SHERAtool CF2-40, zaokrąglony
SHERAtool CF1-35, zaokrąglony
SHERAtool CF2-35, zaokrąglony

do wosków i akryli
SHERAtool WP1-40, zaokrąglony
SHERAtool WP2-40, zaokrąglony
SHERAtool WP1-35, zaokrąglony
SHERAtool WP2-35, zaokrąglony

x
x

z jedną krawędzią do wosku i akryli
SHERAtool WPS1-40, zaokrąglony
SHERAtool WPS2-40, zaokrąglony
SHERAtool F-WPS25-40, płaski
SHERAtool WPS1-35, zaokrąglony
SHERAtool WPS2-35, zaokrąglony
SHERAtool F-WPS25-35, płaski

x
x
x
x
x
x

do stopów nieszlachetnych
SHERAtool EMF06-35, zaokrąglony
SHERAtool EMF1-35, zaokrąglony
SHERAtool EMF2-35, zaokrąglony
SHERAtool F-EMF12-35, torusowy, jednoostrzowy
SHERAtool EMF06-32, zaokrąglony
SHERAtool EMF1-32, zaokrąglony
SHERAtool EMF2-32, zaokrąglony
SHERAtool F-EMF12-32, torusowy, jednoostrzowy

x
x
x
x
x
x
x
x

do ceramiki szklanej
SHERAtool GK06-35, szlifujący, zaokrąglony
SHERAtool GK1-35, szlifujący, zaokrąglony
SHERAtool F-GK06-35, szlifujący, torusowy
SHERAtool F-GK12-35, szlifujący, torusowy
SHERAtool F-GK26-35, szlifujący, torusowy

x
x
x
x
x

SD800302
SD800304
SD800312
SD800317
SD800319

x
x
x
x

SD800110
SD800111
SD800112
SD800117
SD800100
SD800101
SD800102
SD800107

uniwersalne
SHERAtool U03-40, zaokrąglony
SHERAtool F-U05-40, płaski
SHERAtool U06-40, zaokrąglony
SHERAtool F-U12-40, płaski
SHERAtool U03-35, zaokrąglony
SHERAtool F-U05-35, płaski
SHERAtool U06-35, zaokrąglony
www.shera.de
SHERAtool F-U12-35, płaski

x
x
x
x
x
x
x
x
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Akcesoria
Właściwe środowisko to podstawa.

Nabertherm HTCT 01/16
Piec do spiekania cyrkonu
- do1550°C
- wysokiej jakości standardy Nabertherm
- do 45 jednostek na jeden proces spiekania
- prosta obsługa
- dwuścienna obudowa ze stali nierdzewnej
dla niskich temperatur zewnętrznych oraz
wysokiej stabilności

- 9 programowalnych pamięci
20 ram i 20 stanów wytrzymania
- wymiary:
340 x 460 x 300 mm (dł. x wys. x gł.) zamknięty
340 x 660 x 300 mm (dł. x wys. x gł.) otwarty
- waga: około 20 kg
- nr produktu SD102000
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SILENT compactCAM

Zubler V6000

Ekstraktor

Ekstraktor

- oszczędność przestrzeni
- wymiary (gł. x wys. x dł.):
- 2 poziomy ssania
- dwukierunkowa komunikacja z modułem 245 x 440 x 500 mm
- waga: około 13.2 kg
CAM przy użyciu przewodu
- w zestawie:
przewód typu A (5 m),
wąż ssący (2 m)
- niska emisja hałasu dzięki w pełni
- nr produktu: SD103001
uszczelnionej turbinie
www.shera.de

-

szczególnie dla pyłu cyrkonowego
cichy
oszczędność przestrzeni
wymiary:
200 x 650 x 600 mm (gł. x wys. x dł.)
- waga: około 30 kg
- nr produktu: SD103000
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Akcesoria CAD/CAM
Ide alni ag enci dla celu perfekcji.

bez

z

bez

SHERAdialux

z

SHERA scanspray

Diamentowa pasta do polerowania
- dla tlenku cyrkonu i ceramiki
- w przypadku stopów metali nieszlachetnych,
szczególnie do teleskopowych powierzchni
wewnętrznych
- poleruje od szorstkiej do gładkiej powierzchni
w jednym kroku
- prawie nie eroduje
- dostępnść: opakowanie 20 g
- nr produktu: 954230

- do elementów CAD / CAM poza jamą ustną
- dla optymalnego skanowania modeli
- bardzo dobra dyspersja
- mikro drobny proszek
- zapobiega odbijaniu się światła od powierzchni
- kolor: biały
- dostępnść: spray 200 ml
- nr produktu: SD802000

SHERA
Werk
Technologie
GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53 · 49448 Lemförde
Germany

INLAY
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