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NexxZr® Tool U

Precyzyjne frezowanie.
Wiele materiałów.

sagemax.com
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Precyzyjne frezowanie. 
Wiele materiałów.

 NexxZr® Tool U

NexxZr® Tool U to wysokowydajne  
narzędzia do frezowania wykonane  
z wysokiej jakości węglika o bardzo 
ostrej krawędzi skrawającej.

Zoptymalizowana geometria krawędzi 
skrawającej i przestrzeni skrawania do-
skonale nadaje się do obróbki tlenku  
cyrkonu, PMMA i wosku. Rezultatem są 
wyjątkowo gładkie powierzchnie za- 
równo z twardymi, jak i miękkimi mate- 
riałami CAD/CAM. NexxZr Tool U prze-
konuje użytkowników ostrymi krawę-
dziami tnącymi, dobrą żywotnością i at- 
rakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.

Typu
Frez z podwójną 
krawędzią tnącą

Materiał
Węglik  

premium 

Żywotność
Powyżej 120 ZrO²- 

punktów*

Ostrość krawędzi
Ultra ostre

Przeznaczenie
Tlenek cyrkonu, 

PMMA, wosk

Dane techniczne



Wysokiej jakości narzędzia do frezowania z węglików  
spiekanych z bardzo ostrą krawędzią tnącą
Niezwykle gładkie powierzchnie i dobra żywotność przy  
twardych i miękkich materiałach CAD/CAM

Atrakcyjny stosunek ceny do jakości
Ekonomiczna praca i wysoka niezawodność procesu

* Wyniki testu wewnętrznego Sagemax

ponad 120 punktów ZrO²*
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Zoptymalizowana geometria krawędzi skrawającej i  
przestrzeni wiórowej
Szczegółowe wyniki frezowania dla ZrO², PMMA i wosku

ZrO² PMMA WaxReprezentacja CAD krawędzi 
skrawającej i geometrii 

przestrzeni wiórów
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Frez NexxZr Tool U 
Wyprodukowano 
gładką, bardzo ostrą 
krawędź tnącą dzięki 
wysokiej jakości pro- 
cesowi szlifowania

Frez konwencjonalny
Szorstka, nierówna 
krawędź tnąca wytwar- 
zana w konwencjo- 
nalnym procesie szli- 
fowania

Najważniejsze

vs



Kompatybilne  
z AmannGirrbach

Kompatybilne  
z imes-icore

Kompatybilne  
z Roland

Kompatybilne  
z vhf

Kompatybilne  
z Zenotec

Kompatybilne  
z Zirkonzahn

©
 2

02
1 

Sa
ge

m
ax

 B
io

ce
ra

m
ic

s, 
In

c.
, F

ed
er

al
 W

ay
, W

A,
 U

SA
Sa

ge
m

ax
 a

nd
 N

ex
xZ

r a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f S

ag
em

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s I

nc
.

PL
/2

02
2-

01
/R

ev
.2

Średnica chwytu 
Ø 3 mm

Średnica chwytu  
Ø 4 mm

Średnica chwytu 
Ø 3 mm

Średnica chwytu 
Ø 6 mm

Select Mini

Średnica chwytu 
Ø 3 mm

K-Serie

0.6

0.5 1.00.3 0.3

0.60.61.0

0.6 2.00.7 0.7

1.01.02.5

1.0 1.01.0 1.02.0 2.02.5 2.5

2.52.00.6 0.61.0 1.02.5 2.0

Średnica chwytu 
Ø 6 mm

S-Serie

Sales & Technical Support EMEA
EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com

NexxZr Tool D  
Wysokowydajne narzędzia  

frezujące wykonane z wysokiej  
jakości węglika z ultratwardą 

nanokrystaliczną powłoką  
diamentową

PMMA Disc Multi  
Wysoce usieciowany polime- 

takrylan metylu ze zintegrowanym 
gradientem odcieni do uzupeł- 
nień tymczasowych produko- 

wanych w technologii CAD/CAM

Wax Disc  
Dysk z wosku syntetycznego  

do produkcji obiektów wosko- 
wych CAD/CAM

Forma dostawy

Inne najlepsze produkty

NexxZr +  Multi 
Wielowarstwowy tlenek  

cyrkonu o naturalnej estetyce


