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Κοµπρεσέρ χωρίς λάδι

εγγύ

Κοµπρεσέρ KAESER DENTAL 1
100% Γερµανίας. Τα µόνα µε ασφαλή λειτουργία 54 λεπτά ανά ώρα. Κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου απο χυτοσίδηρο
χωρίς ευπαθή πλαστικά µέρη. ∆ιατίθενται και µε εξελιγµένο ξηραντήρα τύπου Seccomat που δεν απαιτεί τακτική
συντήρηση. Παρέχει αέρα 52 lt/min στα 5 bar πίεση και είναι υπεραρκετό για µια οδοντιατρική µονάδα.
Χαµηλή ένταση θορύβου (δίχως κάλυµµα 64 db)

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ - ΧΕΙΡ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

Κωδικός: KAEMHDENTAL 1 TIMH: 1.200€ χωρίς ξηραντήρα
Κωδικός: KAEMHDENTAL 1T TIMH: 2.000€ µε ξηραντήρα Seccomat
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Κοµπρεσέρ KAESER DENTAL 3
Παροχή αέρα 135 Λίτρα/λεπτό στα 5 bar πίεση υπερκαλύπτει ταυτόχρονη
λειτουργία 3 οδοντ. µονάδων. 2 πιστόνια, χαµηλός θορύβος (δίχως κάλυµµα 69 dB).
Κωδικός: KAEMHDENTAL 3 TIMH: 2.000€ χωρίς ξηραντήρα
Κωδικός: KAEMHDENTAL 3T TIMH: 3.000€ µε ξηραντήρα Seccomat
Ανεξάρτητος Ξηραντήρας
Ο ξηραντήρας Κryosec TAH5 εξασφαλίζει παροχή ξηρού αέρα σε εως 7 έδρες,
ανεξαρτήτων των κοµπρεσέρ σας,
και δεν χρειάζεται συντήρηση ούτε έχει φίλτρα.
Κωδικός: KAEEM1240500010 TIMH: 1.200€

Χειρουργική αναρρόφηση

Κοµπρεσέρ χωρίς λάδι

EXCOM HYBRID 1S
Χειρουργική αναρρόφηση Aυστρίας δίχως
ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Η πιο ασφαλής,
αξιόπιστη και ισχυρή χειρουργική αναρρόφηση
για µία οδοντιατρική έδρα.
∆ιαθέτει σύστηµα φυγόκεντρου διαχωρισµού
των ληµµάτων. Τα λήµµατα δεν έχουν καµία
επαφή µε το µοτέρ, τα ηλεκτρόδια ή άλλα
ηλεκτρικά µέρη. Απορροφητική δύναµη
1100 lit/min, 63db, συνεχούς λειτουργίας 100%.

FIAC

Kωδικός: MTSMH02010153
TIMH: 900 €

Χειρουργική αναρρόφηση

CATTANI TURBOJET

Χειρουργική αναρρόφηση Ιταλίας
µε ηλεκτρικό µοτέρ συνεχούς ροής
µε 2 µοτέρ σε µοντέλα για 1, 2
ή περισσότερα ιατρεία µε δυνατότητα
καλύµµατος µε σιγαστήρα.
Κωδικός: CATMHTURBOJ

Απολυµαντικές παστίλιες
Κωδικός: CATAY040826 TIMH: 30 € (50τµχ.)

• Αirmed 114-24
Παροχή αέρα 62 lt/min στα 5 bar πίεση,
70dB, κάδος 24 lt
Κωδικός: FIAMHAIRMED TIMH: 550 €
• Αirmed 204-24
Κεφαλή µε 2 πιστόνια, παροχή αέρα
150 lt/min στα 5 bar πίεση, 75dB, κάδος 24 lt
Kωδικός: FIAHAIRMED2 TIMH: 960 €
• Αirmed 204-50 DE µε ξηραντήρα
Κεφαλή µε 2 πιστόνια, παροχή αέρα
150 lt/min στα 5 bar πίεση, 75dB, κάδος 50 lt.
Με ξηραντήρα που απαιτεί υποχρεωτική
ετήσια συντήρηση.
Kωδικός: FIAMH1699922000 TIMH: 1.900 €
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