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NAJLEPSZY WYBÓR 
DLA TWOJEGO LABORATORIUM

wyłączny dystrybutor 

Powerstick
Wyjątkowe rozwiązanie zapewniające 
większą wydajność

Więcej mocy
Nowy Powerstick firmy Schick pozwala w razie potrzeby 
wyposażyć urządzenia klasy Q3 Basic i Q3 Profi 
w dodatkową moc.

Oto, co zyskujesz: 
 Zwiększenie liczby obrotów o 10.000 obr./min. i momentu 

   obrotowego o 2Ncm.
 Łatwe i szybkie użycie Powerstick – bez potrzeby 

   przebudowy urządzenia.
 Dodatkowy przyrost mocy bez konieczności 

   zakupu innych urządzeń.

 Możliwość stosowania na dowolnym miejscu roboczym

DLA NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH

 Powerstick
Nr art. 10745



TECHNOLOGIA NAJWYŻSZYCH LOTÓW – MADE BY SCHICK

 Basic  Profi  Premium
Zakres liczby obrotów 200 – 40.000 obr./min 200 – 50.000 obr./min 200 – 60.000 obr./min

Moment obrotowy 7 Ncm 9 Ncm 11 Ncm

Napięcie znamionowe 100-230 Volt 100-230 Volt 100-230 Volt

Częstotliwość 
znamionowa

50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Moc 100 Watt 150 Watt 200 Watt

Ochrona przed 
przeciążeniem

Bez konieczności czekania przy po-
nownym włączeniu

Bez konieczności czekania przy po-
nownym włączeniu

Bez konieczności czekania przy po-
nownym włączeniu

Gwarancja 1 rok
5 lat elektrosilnik

1 rok
5 lat elektrosilni

1 rok
5 lat elektrosilnik

Praktyczny i przyjazny dla użytkownika 

Optymalna wydajność
Nowa seria mikrosilników Schick Q3 pozwala uzyskać 
do 60.000 obr./min i  moment obrotowy wielkości 11 Ncm, 
zapewniając tym samym doskonałe parametry wydajności. 
Nowoczesna technologia pozwala na bardzo precyzyjną 
regulację liczby obrotów, dzięki czemu sprzęt ten optymal-
nie sprawdza się podczas opracowywania także bardzo 
wymagających materiałów dentystycznych.

Uniwersalny i niezawodny
Jasny wyświetlacz OLED pokazuje w sposób uporządkowa-
ny wszystkie istotne parametry, które są dobrze widoczne 
pod każdym kątem. Dodatkowe funkcje, takie jak kierunek 
obrotów (w prawo lub lewo) i tempomat spełniają wszelkie 
wymagania użytkownika i można je wygodnie uruchomić 
dzięki przyciskom bezpośredniego wyboru. 

Trzy silne klasy wydajności
Dzięki trzem różnym klasom wydajności Q3 sprawdzi się 
w każdej sytuacji. Każdy z trzech typów urządzenia jest 
standardowo wyposażony w następujące prostnice: 

 Q3 Basic posiada prostnicę Q Basic, która dzięki solidnej 
budowie idealnie sprawdzi się w uniwersalnym stosowa-
niu w laboratorium protetycznym.

 Q3 Profi posiada prostnicę Q Profi, która dzięki 
specjalnemu, miękkiemu uchwytowi nie tylko przyjemnie 
leży w dłoni, lecz także optymalnie wycisza hałas i izoluje 
ciepło.

 Q3 Premium posiada prostnicę Q3, która jest bardzo
   lekka, ergonomicznie wybalansowana, a dzięki swojej 
   wytrzymałej budowie wewnętrznej sprawdzi się podczas
   szlifowania, przecinania i frezowania nawet najtwardszych
   materiałów.

Q3 to technologia najwyższej klasy 
Made by Schick.

Dane techniczne

Prostnica
Prostnica Maks. 30 mm Maks. 28 mm Maks. 29 mm

Średnica 158 mm 158 mm 144 mm

Długość 240 g 240 g 195 g

Waga bez przewodu 370 g 370 g 330 g

Waga z przewodem System zamknięty bez chłodzenia System zamknięty bez chłodzenia System zamknięty bez chłodzenia

Chłodzenie Bezszczotkowy silnik DC Bezszczotkowy silnik DC Bezszczotkowy silnik DC

System napędowy < 0,02 mm < 0,02 mm < 0,02 mm

Dokładność obrotu Ø 2,35 mm (standard) Ø 2,35 mm (standard) Ø 2,35 mm (standard)

Zacisk Ø 3,00 mm (opcja) Ø 3,00 mm (opcja) Ø 3,00 mm (opcja)

Wymiana instrumentów Szybki zacisk Szybki zacisk Szybki zacisk

Sterownik 
Wymiary Kolanowy Nożny Stołowy

Szerokość 128 mm  175 mm 105 mm

Wysokość 208 mm 95 mm 200 mm

Głębokość 207 mm 260 mm 210 mm

Waga 1.360 g 2.300 g 1.880 g

 Basic
Sterownik kolanowy komplet     nr art. 10765
Sterownik nożny komplet          nr art. 10768
Sterownik stołowy komplet       nr art. 10773

Praktyczne pedały nożne opcjonalnie 
dla sterowania stołowego:
Pedał naciskany (wł./wył.) nr art. 6370/2
Pedał przesuwany dynamiczny nr art. 9440

 Profi
Sterownik kolanowy komplet     nr art. 10775
Sterownik nożny komplet          nr art. 10778
Sterownik stołowy komplet       nr art. 10783

 Premium
Sterownik kolanowy komplet     nr art. 10785
Sterownik nożny komplet          nr art. 10788
Sterownik stołowy komplet       nr art. 10793

Zakres dostawy: sterownik, prostnica 
z przewodem, podkładka, przewód sieciowy


