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INNOWACYJNA 
FREZARKA , KTÓRA 
USPRAWNI WORKFLOW 
W TWOJEJ PRACOWNI 
LUB GABINECIE.
Zoptymalizuj swój cyfrowy workflow, ciesz się 
maksymalną swobodą i osiągaj doskonałe 
wyniki przy optymalnej wydajności.



„

Lucas Kehl
Head of Product 

vhf camfacture AG

Wiele innowacji 
w jednym 

urządzeniu, bez 
drogiego 

kompresora:
Oto nowa E5. 

E5

OD TERAZ FREZOWANIE 
STANIE SIĘ ŁATWIEJSZE
E5 nie wymaga sprężonego powietrza; dzięki temu masz maksymalną swobodę 
w wyborze miejsca instalacji, a także korzystasz z minimalnych kosztów 
eksploatacji. Otwarta architektura systemu E5 sprawia, że   wejście do cyfrowej 
produkcji uzupełnień protetycznych jest szybkie, łatwe i doskonale pasuje do 
Twojego systemu pracy. Zintegrowane oprogramowanie CAM umożliwia 
natychmiastowe rozpoczęcie pracy!

Plug & Mill: rozpakuj, podłącz, rozpocznij frezowanie!



NIECH 
PRACA WRE.

NAJLEPSZE WYNIKI. 
Z ŁATWOŚCIĄ.

E5 została opracowana ze zoptymalizowaną wagą 
wynoszącą zaledwie 43 kg i jest produkowana 

wyłącznie z komponentów najwyższej jakości, 
spełniając w ten sposób nasze motto: "Kreujemy 

perfekcję". Jakie są Twoje korzyści? 
E5 osiąga imponujące, najlepsze wyniki.

Pomimo swoich kompaktowych 
wymiarów, E5 oferuje dużą komorę z 

mnóstwem miejsca na materiały oraz 
automatyczną zmieniarkę narzędzi

TO JEST PROSTE.

5-OSIOWE FREZOWANIE
NA SUCHO NA
NAJWYŻSZYM
POZIOMIE, PRZY
JEDNOCZESNEJ
NIEZWYKLE ŁATWEJ
OBSŁUDZE URZĄDZENIA.



E5 nie tylko 
umożliwia 
frezowanie 
dysków; możesz 
również użyć 
odpowiedniego 
uchwytu do 
obróbki 6 
bloczków  o 
różnych 
rozmiarach.

Automatyczna 
zmieniarka 
przystosowana do 
16 standardowych 
narzędzi oraz do 
nowych AIRTOOL.

E5

PRACUJ 
Z ŁATWOŚCIĄ!



MATERIAŁY I WSKAZANIA

E5

Korony| Mosty

Szablony 
chirurgiczne

CoCr

presynte-
ryzowany 

PMMA
&

Wax

Kompozyt

Cyrkon

Korony pierwotne Modele

Szkielety

Wax-up

Szyny okluzyjne

Belki

Licówki

Korony wtórne

Pełne protezy

Mosty na implantach

Wkłady | Nakłady

Przykręcane koronyŁączniki

Ciesz się wolnością wyboru.



E5

SERWIS? TO PROSTE!
Jeśli Twoja maszyna wymaga serwisu. Centralne 

podzespoły takie jak np. wrzeciono i jednostka sterująca 
to są one na tyle łatwe do wymiany, że możesz nawet 

samodzielnie serwisować maszynę w zaledwie kilku 
krokach. Ponadto lekka i zoptymalizowana pod kątem 

obsługi konstrukcja oszczędza czas i koszty transportu.

NIE WYMAGA SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA DZIĘKI AIRTOOL.
Największą innowacją E5 jest to, że nie wykorzystuje sprężonego powietrza: E5 
nie wymaga zewnętrznego przyłącza sprężonego powietrza ani zintegrowanej 
sprężarki, co jest możliwe tylko z naszym zgłoszonym do opatentowania 
AIRTOOL. Łopatki turbiny AIRTOOL wykorzystują prędkość wrzeciona o wysokiej 
częstotliwości do generowania silnego przepływu powietrza, który chroni 
obrabiany przedmiot przed kurzem i wiórami. 



E5

Innowacyjność
• Zgłoszony do opatentowania

AIRTOOL nie wymaga
sprężonego powietrza

• Konstrukcja maszyny
zoptymalizowana pod kątem
minimalnej wagi

• Uchwyt C do obróbki zębów
przednich pod kątem 90°
(wkrótce)

• Modułowa konstrukcja
maszyny w celu optymalizacji
serwisowania i konserwacji

Niezawodność

• 100% produkcji w Niemczech

• Optymalne wyniki produkcji i
wysoka trwałość dzięki
komponentom najwyższej
jakości

• 24 miesiące gwarancji

Niezależność

• Frezuje prawie wszystkie materiały aż 
po presynteryzowany metal  CoCr w 
formacie dysku 98,5 mm, uchwyty 
dostępne dla dysków i bloków 110 mm

• Maksymalna uniwersalność wskazań 
dzięki kątowi obrotu ±35° w 5. osi i 
dyskom o grubości do 40 mm

• Oprogramowanie DENTALCAM
z otwartym interfejsem do wszystkich 
skanerów i materiałów

Redukcja kosztów

• Zrównoważona praca bez sprężonego
powietrza

• Transport przyjazny dla środowiska
dzięki niskiej wadze maszyny

• Szybkie i ekonomiczne wejście do
produkcji CAM w środowisku
laboratoryjnym

• Niezwykle prosta obsługa z
dostarczonym oprogramowaniem
DENTALCAM z technologią
DIRECTMILL – bez opłat licencyjnych

Szybkość i precyzja

• 800 W 60,000 rpm wrzeciono

• 3 µm dokładność

• Korpus z odlewu aluminium
dla zmniejszenia wibracji
podczas pracy urządzenia

ZALETY?
JEST ICH TAK WIELE!



Frezowanie na sucho

Kompozyt, PMMA, WAX, Tlenek cyrkonu, CoCr presynteryzowany metal
•
•

OGÓLNE
Obszary zastosowania 

Materiały

Wskazania

System uchwytów

Dyski, wysokość 10–40 mm, średnica 98.5 mm
 Bloczki do 40 × 20 × 20 mm (wymagany uchwyt do bloczków)
Korony, mosty, wkłady, nakłady, licówki, szyny okluzyjne, pełne protezy, szkielety, belki, łączniki, przykręcane korony, 
mosty na implantach, szablony chirurgiczne, pierwotne korony, wtórne korony, modele, Wax-up
Uchwyt do 98.5 mm dysków (zintegrowany) · uchwyt do 110 mm dysków (opcjonalny) · 3 miejscowy uchwyt do bloczków 
(opcjonalny) · Ivotion1 accessory kit  (opcjonalny)

DANE PODSTAWOWE
Konstrukcja

Obudowa

Liczba osi

Osie liniowe
osie X-/Y-/Z

Rotacja osi A-axis

Rotacja osi B-axis

Jednostka sterująca

Oświetlenie

Łoże maszyny wykonane z solidnego korpusu z odlewu aluminiowego

Wykończenie białym lakierem o wysokim połysku · drzwi komory otwierane do góry

5

Precyzyjne śruby kulowe · Dokładność silnika < 1 µm · Szlifowane precyzyjne prowadnice ze stali wysokostopowej · Dokładność 
powtarzalności ± 0,003 mm

Bezluzowe koło zębate wałka napinającego o najwyższej dokładności kątowej · kąt obrotu: 360°, nieskończony

Bezluzowe koło zębate wałka napinającego o najwyższej dokładności kątowej · kąt obrotu: ± 35°

5-osiowa, symultaniczna elektronika sterująca z ciągłą progresją ścieżki i dynamicznym wstępnym obliczaniem · Sprzętowy system 
operacyjny czasu rzeczywistego ze standardowym zestawem instrukcji · Procesor zintegrowany z układem FPGA · Sprzęt z 
możliwością aktualizacji · Obliczanie ścieżki w czasie rzeczywistym za pomocą dedykowanych silników sprzętowych w układzie 
FPGA · czterokwadrantowe sterowanie silnikami dla szczególnie płynnej pracy · wiele cyfrowych wejść/wyjść do sterowania 
urządzeniami peryferyjnymi · zintegrowany falownik do silników synchronicznych i asynchronicznych, elektroniczne wykrywanie 
bramek · interfejs Ethernet i USB

RGB LED oświetlenie ze wskaźnikiem stanu

WRZECIONO
Opis

Szybkosć

Moc

Łożysko

Tuleja zaciskowa

Wrzeciono o wysokiej częstotliwości z elektromechaniczną zmieniarką narzędzi

Do 60,000 rpm

Moc szczytowa (Pmax): 800 Wat · moc nominalna (S6): 400 Wat· moc ciągła (S1): 300 Wat 

Podwójne hybrydowe ceramiczne łożysko kulkowe

Do narzędzi o średnicy trzpienia 3 mm i max. całkowita długość 40 mm

DANE TECHNICZNE AUTOMATYZACJA
Zmieniarka narzędzi Magazyn narzędzi na 16 narzędzi plus jeden AIRTOOL · pomiar długości i kontrola złamania narzędzia za 

pomocą precyzyjnego klucza pomiarowego · dostęp przez przednie drzwiczki, z blokadą bezpieczeństwa

TRYB PRACY
Na sucho Praca bez sprężonego powietrza dzięki narzędziom AIRTOOL · Przyłącze węża do zewnętrznej jednostki ssącej z 

tyłu obudowy · Wyjście przełączające 24 V do sterowania jednostkami ssącymi

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA
Skompresowane powietrze

Zasilacz

System ekstrakcji

Dane

–

100–240 woltów · 50/60 Hz, 500 Wat

Filtr odciągowy klasy M, wydajność odsysania 2500 l/min przy 200 hPa 

10/100/1000 MBit/s Port BaseT (automatyczne wykrywanie) Ethernet przez gniazdo RJ-45

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy

Wilgotność powietrza

Pomiędzy 10 °C a 35 °C

Max. 80 % (względne), bez kondensacji

ATEST
CEWszystkie modele

Modele w Północnej Ameryce UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

WYMIARY I WAGA
Wymiary (szer./gł./wys.) 

Powierzchnia podstawy (szer./gł.) 

Waga

472 × 484 × 734 mm z zamkniętymi drzwiczkami · 472 × 567 × 734 mm z otwartymi drzwiczkami 

387 × 370 mm

43 kg

ZAKRES DOSTAWY
CAM Oprogramowanie

Akcesoria
DENTALCAM - oprogramowanie w zestawie

Zestaw serwisowy wrzeciona · zestaw kalibracyjny w tym. śruba pomiarowa strzemienia · wkłady magazynka 
narzędzi (1 szt.) · zestaw kluczy Torx · wkrętak dynamometryczny 1,5 Nm · AIRTOOL do wosku i tworzyw 
sztucznych · wiertło (pozycje narzędzi) · szczotka do czyszczenia i ściereczka z mikrofibry · Administrated Tool 
Board (ATB) do przechowywania narzędzi · kabel zasilający · kabel sieci Ethernet · instrukcja obsługi

E5



„
Frezarka E5 firmy vhf 

umożliwiła mi rozpoczęcie 
pracy z cyfrową 

technologią dentystyczną.

Mogę teraz wykonać 
prawie każde zlecenie 
w moim laboratorium. 

Projekty nie wymagają 
poprawek.

Dr. Tim Wiesner 
Dentist, Tübingen

734 m
m

387 mm

472 mm

370 mm

484 mm

E5



Tworzenie doskonałości.
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu VHF 
jest wiodącym producentem frezarek. Jako 
dostawca kompleksowych usług CAM, VHF 
skrupulatnie opracowuje i produkuje każdą  
frezarkę oraz doskonale dopasowane 
narzędzia i oprogramowanie we własnym 
zakresie. Wszystko z jednego źródła. 
Wyprodukowane w Niemczech.

Serwis. Jesteśmy 
pasjonatami tego co robimy.
Nasze produkty są wyjątkowo łatwe w 
utrzymaniu i bardzo trwałe, ale serwisowanie 
Twojej maszyny jest dla nas ważne. 
Zapewniamy wsparcie klienta za 
pośrednictwem naszego przyjaznego dla 
użytkownika portalu dentalportal.info, 
licznych samouczków online i osobistej 
pomocy za pośrednictwem naszej 
międzynarodowej sieci serwisowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 

Headquarters
vhf camfacture AG 
Lettenstraße 10 72119 
Ammerbuch Germany 
+49 7032 97097 000 
info@vhf.de | vhf.com

Dystrybutor w Polsce
Silesia Dental sp. jawna 
Komorniki, ul. Polna 31
55-300, Środa Śląska
71 / 317-51-53
biuro@silesiadental.plsilesiadental.please.vhf.com/E5

Dystrybutor
SILADENT Dr. Böhme & 
Schöps GmbH 
Im Klei 26, D- 38644, 
Goslar, Germany
Phone.: +49 (0) 5321  3779-0 
info@siladent.de


