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URAWA
Stará dobrá japonská URAWA, kterou prodáváme a hlavně servisuje-
me již celých 23 let. Japonský mikromotor společnosti Urawa s otáč-
kami 1000–35000 ot./min. Set sestává z nožního pedálu, mikromoto-
ru a ovládací jednotky. Mezi hlavní výhody, které nejnovější model G7 
přináší, je protiprachová pojistka, která brání prachu dostávat se do-
vnitř pracovní hlavy a proto velmi dobře chrání ložiska, nízkých vib-
rací násadce je docíleno přesností japonského koncernu , osmistup-
ňový indikátor zátěže s grafickým zobrazením na řídící jednotce, otáč-
ky se mohou zafixovat přímo na násadci a není pak nadále nutné udr-
žovat nohu na pedálu, číslicový displej rychlosti otáček, velmi rychlý 
servis naší společnosti. Lze také dokoupit jen samostatný násadec na 
stávající kontrolní jednotku, kterou již vlastníte. V podstatě pak máte 
nový mikromotor.

cena setu 22 500 Kč
cena samostatného násadce 13 500 Kč

•  mikromotory

MIKROMOTOR MULTI 600
Technické údaje pro bezuhlíkový mikromotor – až 50 000 ot/min. Kolenní i 
stacionární kontroler. Nízké vibrace a nízký hluk, keramická ložiska, vysoký 
točivý moment až 760 gf.cm, samočinné diagnostické funkce. Ukazatel otá-
ček na displeji, tempomat, nízká hmotnost násadce – 238 g. Rychlý záruční 
i pozáruční servis. Náhradní laboratorní násadec Marathon 45 000 ot/min.

cena 19 950 Kč
cena samostatného násadce 14 500 Kč 

•  paralelometr

Paralelometr

S kompletním motorem – cena 29 000 Kč
Bez motoru – cena 16 400 Kč 
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•  odsávání

AR/I
Odsávání lze napasovat na váš dřevěný stůl. 
Má svou plynulou regulaci, filtr a motor.
cena 27 000 Kč

výkon 800 W
47 × 30 × 60 cm
cena 26 000 Kč

výkon 1400 W, pro 3 stoly
cena 39 000 Kč

•  laboratorní stoly
Laboratorní stoly s odsáváním a lampou s denním světlem, 
přívodem plynu, el. zásuvkami, vzduchovým ofukem. Stoly 
jsou kovové.  Ceny se určují dle kompozice.

cena 58 000 Kč
lze i rozepsat

Světlo i modul lze 
umístit i napravo

Včetně odsávání, osvětlení, 
přívodu plynu a vzduchu
cena 56 000 Kč
lze i rozepsat

Bez odsávání, bez lampy
cena 29 500 Kč

S odsáváním, bez lampy
cena 48 000 Kč
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MEGALUX
výkonnější světelná pícka
cena 39 000 Kč

Prothyl – varný polymerátor
Pro všechny CAB pryskyřice. Přístroj 
umožňuje nastavení 10 programů, 
disponuje digitálním displejem uka-
zujícím teplotu a čas, bezpečnost-
ním spínačem pro indikaci otevřené-
ho víka a je v nerezovém provedení. 
cena 22 000 Kč
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Kompresory s nízkým hlukem, 
jako u chladničky, lze rozepsat. 150 
l/min. 125 × 46 × 72 cm
cena 43 000 Kč

39 × 57 × 66 cm
cena 43 000 Kč

Parní čistička
Možnost regulace průtoku páry, vi-
ditelný stav náplně, nerezový tank, 
dostatečný výkon. Servis zajištěn.
cena 19 850 Kč

Vakuová míchačka s vibrátorem
Velmi kvalitní. Široké možnosti na-
stavení vakua, otáček a vibrací. 
Jednoduchá obsluha.
cena 39 000 Kč

Pilka na modely s magnetickým stolkem
2800 ot/min., průměr disku 80 mm.
Rozměry: 122 × 40 × 27 cm
cena 39 500 Kč

Galvanická leštička Minilux
Pomocí tekutiny Crocolit leští 
CoCr kovy. S nádobkou na 2,5 l.
cena 29 500 Kč

Keramická pec za zvýhodněnou cenu.
Cena je bez vakuové pumpy. Velmi dobře 
funguje s keramikou Noritake, ale i s jinými 
keramickými materiály. Má velmi dobře pro-
pracovanou elektroniku a velmi kvalitní vy-
palovací komoru. Proto vydrží i velmi vyso-
ké teploty (právě i pro Noritake, kde se dlou-
hou dobu drží vysoká teplota – 10 minut při 
teplotě 1080 °C). Tato pec vykazuje mno-
hem větší tepelnou stabilitu s originálním 
systémem regulace teploty. Díky tomu se 
dosahuje lepších výsledků pálení. Má malé 
rozměry 28 × 24 × 57 cm. Hmotnost 13,5 kg.
cena 89 000 Kč

Lešticí set na totálky nebo 
Flexite
Pro umělou hmotu. Zašle-
me vám video přes internet.
cena 1 900 Kč
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Kovové silo na sádru
Pojme 25 kg sádry. Silo se dá postavit i 
pověsit, velmi praktické.
cena 5 900 Kč

Microjet 2/S
2 tužky – 110 a 250 mikronů + jed-
na oběhová tryska pro skelety.
cena 39 000 Kč

Bruska na sádru
2800 ot/min., s bezpečnostním vy-
pínačem pro rychlé zastavení.
cena 23 500 Kč

Oběhový pískovač na skelety
cena 19 900 Kč

Microjet 2
Pískovač, 2 trysky – 50 až 250 mikronů.
cena 29 000 Kč

Microblast
Pískovací samostatný modul s pe-
dálem a regulací vzduchu. 50 až 
250 mikronů.
cena 11 900 Kč

Německý,  světlem polymerující 
materiál
Ekonomický, výhodný a kvalitní. 
Tuba – 4 g.
cena 790 Kč

Testovací balení A2 nebo A3
cena 3 600 Kč
Obsahuje: opaker prášek 3 g, cervi-
kální hmota 4 g, dentin 4 g, incise 
4 g, opaker tekutina 5 ml, štětečky 
a míchací destičky.

Světelná pícka pro fotokompozita
Programovatelná
cena 29 500 Kč

Kompletní sortiment 8 barev
cena 25 000 Kč


