
Zintegruj swój skaner z intuicyjnym, otwartym oprogramowaniem 
inLab SW 18 i sprawdzoną, ultraszybką frezarką inLab MC XL!

Poszerz możliwości swojej praktyki o podstawową protetykę in-house. Oferujemy sprawdzone, łatwe  
do wdrożenia rozwiązanie w niezwykle atrakcyjnej cenie. Oferta specjalna ważna tylko do 31.12.2018 r.

Nowe możliwości w praktyce 
z frezarką inLab MC XL

STL



Informacje o oprogramowaniu  
inLab CAD SW 18 oraz inLab CAM SW 18:

dentsplysirona.com/inlab

Oferta specjalna ważna do 31.12.2018
228 900 PLN 159 900 PLN!

tinyurl.com/yanneyc8

Kontakt do dystrybutora: 

Samuel Bartosik
tel.: +48 539 905 229

samuel.bartosik@marrodent.pl

Michał Paciej
tel.: +48 600 439 759

michal.paciej@marrodent.pl

W skład pakietu wchodzą:
• komputer inLab PC
• oprogramowanie projektowe inLab CAD SW 18 (komplet modułów: Basic, Implantology, Removables, Interfaces)
• oprogramowanie inLab CAM SW 18 do zarządzania frezarką
• frezarka inLab MC XL

Opcja: frezarka inLab MC XL z oprogramowaniem CAM bez komputera i oprogramowania CAD: 143 900 PLN.

inLab MC XL

Precyzja i prędkość 
inLab MC XL to szybkie urządzenie frezujące i szlifujące na mokro z wieloma opcjami produkcyjnymi. Korzyścią dla 
użytkownika jest niezwykła szybkość i precyzja. Przełączanie z trybu szlifowania na frezowanie odbywa się w kilku  
prostych krokach. Szeroka gama materiałów i zastosowań gwarantuje elastyczność i wysoką wydajność produkcji. 

Szybkie szlifowanie 
Odbudowy z ceramiki szklanej i hybrydowej można wytworzyć z prędkością niedostępną nigdy wcześniej, przeprowadzając 
jednocześnie podwójne obrabianie czteroosiowe. Powstanie pełnokonturowej korony to kwestia niespełna 10 minut.  
Stanowi to klucz do sukcesu dla nowych modeli biznesowych, mogących wykonać pracę na podstawie wycisku cyfrowego  
już w ciągu 1 godziny.

Precyzyjna obróbka 
inLab MC XL umożliwia bardzo precyzyjne obrabianie na mokro. W przypadku obróbki ceramiki szklanej zastosować można 
bardzo cienkie wiertła (nawet 0,6 mm) – w sam raz do wybrużdżonych powierzchni i cienkich marginesów preparacji.

Szeroka gama materiałów 
Podobnie jak w przypadku innych frezarek od Dentsply Sirona, inLab MC XL pozwala korzystać z szerokiej gamy materiałów. 
Materiały CAD/CAM pochodzące od Dentsply Sirona oraz naszych partnerów nadają się doskonale do obróbki w trybie 
wysokiej prędkości.

Import danych STL 
inLab MC XL wytwarza odbudowy na podstawie danych projektowych z oprogramowania inLab CAD. Dane odbudowy  
można również importować w formacie STL/XML z innego programu CAD, takiego jak exocad®, 3Shape®, itd.*


