
Complete a sua solução de restaurações com 
a fresadora Dental Húmida DWX-4W.

Destaques DWX-4W:
• Capaz de fresar cerâmicas de vidro e resinas compósitas 
• Combina fresagem de 4 eixos com operação de toque de um único botão
• Spindle de Alta Performance Jaeger DentaDrive
• Encaixe multi-pin para fresar até três diferentes materiais tipo pin em contínuo
• Estação de troca automática de 4 fresas para subsituição automática para diferentes dimensões com 

uma produção contínua
• O LED de cor identifica o estado da máquina e assinala qualquer erro ou a finalização do trabalho
• VPanel de fácil operação para configurar as definições e controlar o processo de fresagem 
• Conecte até quatro equipamentos DWX a um único computador
• Bomba e sistema de refrigeração totalmente integrados
• Calibração automática da máquina
• Junte a DWX-51D e a DWX-4W para a mais flexível e produtiva solução a seco e húmido
• Fabricada no Japão

ESPECIFÍCAÇÕES
Material de corte Cerâmica de vidro, Resina compósita

Espaço de carga de 
trabalho

Largura Máximo 40 mm (1.57 in)
Profundidade Máximo 20 mm (0.79 in)
Altura Máximo 20 mm (0.79 in)

Velocidade de trabalho 6 a 1,800 mm/min. (0.24 a 70.9 in./min.)
Spindle motor Spindle Jaeger de alta frequência
Velocidade do spindle 15,000 a 60,000 rpm
Ângulo de rotação do 
eixo rotativo Eixo A ± 360°

Número de Fresas instaladas 4
Encaixe da fresa Diâmetro da base 3 mm (Fresa dedicada para fresagem a húmido)
Ar comprimido compatível* 0.6 a 0.8 MPa
Interface USB
Comando de Controlo RML-1, NC code
Requisitos Energéticos AC 100 to 240 V +-10 %, 50/60 Hz , 1.9 A (overvoltage category II, IEC 60664-1)
Consumo Energético Approx. 200 W

Ruído 
Em funcionamento 70 dB (A) ou menos (quando não corta)
Em standby 48 dB (A) ou menos

Dimensões Externas Largura x Profundidade x Altura 480 x 538 x 599 mm (18.9 x 21.2 x 23.6 in.)
Peso 53 kg (116.8 lbs.)

Installation environment

Utilização Indoor, Altitude Até 2,000 m (6,562 ft.)
Temperatura 5 a 28°C (41 a 82.4°F)
Humidade Relativa 35 a 80 % (sem condensação)
Grau de Poluição do Ambiente 2 (tal como especifícado pelo IEC 60664-1)
Sobretensão em espaço curto de tempo 1,440 V
Sobretensão em longo espaço de 
tempo 490 V

Itens Incluídos
Cabo de corrente, Cabo USB, Mangueiras de Drenagem, Pin de deteção, Fresas dedicadas, JIG de correcção automática, 
Copo de medição, Chave fendas Hexagonal, Chave Hexagonal, Parafusos de montagem, Guia de Setup, Cartão de 
Manutenção Diária, Embalagem CD Roland Software, kit de manutenção do Spindle

Requisito do Sistema para 
conexão USB

Sistema Operativo Windows® 7/8/8.1/10 (32 or 64 bit)
Cabo USB Utilize o cabo USB incluído

OPÇÕES
Collet (modelo #ZC-3JD) Substituição do collet do spindle
Aditivo (modelo #ZAW-1000D) Aditivo para refrigeração 1000 ml
Filtro para tanque refrigeração (modelo #ZF-CLD) Filtro de substituição para o tanque de refrigeração
Fresa (modelo #ZGB-125D) r1.25mm fresa para fresagem a húmido
Fresa (modelo #ZGB-50D) r0.50mm fresa para fresagem a húmido
Fresa (modelo #ZGB-25D) r0.25mm milling fresa para fresagem a húmido

Fresadora Dental Húmida

A totaltamente Nova

O logo Roland Easy Shape simboliza a filosofia 
da Companhia na indústria dentária. Alto nível de 
produtos, material de primeira qualidade e tecnologias 
de ponta, combinados para criar os melhores e de mais 
alta precisão equipamentos de fresagem dentária para 
o seu laboratório.

A Roland DG reserva-se o direito de realizar mudanças nas especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. A produção do 
equipamento real pode variar. Para uma ótima qualidade de produção, manutenção periódica a componentes críticos pode ser necessária. 
Por favor contacte o seu distribuidor oficial Roland DG para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita além da expressamente 
declarada. A Roland DG não será responsável por quaisquer danos acidentais ou consequentes, previsíveis ou não, causados por defeitos nos 
produtos referidos. 
As formas tridimensionais podem estar protegidas por copyright. A reprodução ou utilização de material protegido por copyrighted está 
regulamentado pelas leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por respeitar todas as leis aplicáveis e são imputáveis 
por qualquer incumprimento. Todas as marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos donos. 
A Roland DG Corporation  licenciou a tecnologia MMP do Grupo TPL. 
A Roland e o Easy Shape logo estão registados no escritórios de Patentes e Marcas nos EE.UU.

* Por favor contacte o seu distribuidor local Roland DG para aconselhamento do compressor adequado.  



Spindle de Alta Performance Jaeger DentaDrive 
O spindle de alta performance da DWX-4W de até 60,000 RPM Jaeger DentaDrive suporta fresagem de alta precisão. 
Está equipada para fresar blocos tipo pin, incluíndo cerâmica de vidro e resinas compósitas – aclamadas na indústria pela 
sua superior resistência e qualidade estética. Os materiais podem ser finalizados num curto espaço de tempo, reduzindo 
drasticamente o trabalho e tempo de produção.

A fresadora Dental a húmido        
DWX-4W
A DWX-4W representa a última tecnologia DWX, indo além das 
fresadoras a seco, para rápida e facilmente fresar as populares 
cerâmicas de vidro e resinas compósitas, com a precisão e 
fiabilidade pelas quais os produtos Roland DG são conhecidos. 

Compacta e fácil de utilizar, permite fresagem a húmido 
desatendida de coroas, pontes, inlays, onlays e facetas.

Arquitetura Aberta Económica
A Arquitetura aberta permita à DWX-4W trabalhar com os mais recentes materiais e softwares CAD/CAM por forma a 
nunca ficar limitado a uma tecnologia ultrapassada. Se já tem uma solução de produção, ela trabalha perfeitamente com o 
seu scanner existente e software compatível CAD/CAM, enquanto elimina a necessidade de depender de uma única fonte 
de materiais.

Parceiros de Software CAM:

Fresagem Multi-Eixos
Em adição à fresagem nos eixos X, Y e Z, a DWX-4W roda os blocos tipo pin 
360 graus num quarto eixo (Eixo A) para permitir os cortes posteriores. O 
sistema de parafuso em bola rígido de quatro eixos premite uma maquinação 
suave e de alta precisão. Com o encaixe de múltiplos pin, consegue fresar 
até três diferentes tipos de materiais continuadamente, permitindo ainda a 
produção de três diferentes trabalhos para três pacientes distintos num único 
processo de produção. Tem também um sistema de troca de ferramentas 
automático (ATC) que altera automáticamente entre as fresas necessárias 
para um melhor trabalho sem interrupção do processo de fresagem. 

Paz de Espírito
As fresadoras Roland DG combinam uma imbatível performance com a legendária fiabilidade Roland. Como prova da nossa 
fiabilidade, a Roland DG oferece a melhor garantia e serviço pós venda da indústria que inclui, vídeos e suporte educacional, e 
engenheiros certificados para manterem a sua DWX-4W a trabalhar sem problemas.

Combine os equipamentos DWX para uma solução Dental total
Junte a DWX-51D e a DWX-4W para a mais flexível e produtiva solução de 
fresagem a seco e húmido. Utilizando as DWX tanto a seco como a húmido, 
estas oferecem-lhe a tecnologia e a confiança de que vai alcançar o máximo 
rendimento na produção de restaurações em cerâmicas de vidro e zircónio. 
Em contraste com os equipamentos que combinam as duas tecnologias, a 
solução dedicada DWX a seco e húmido elimina as horas consumidas por 
processos de reconfiguração e limpeza da máquina entre trabalhos.

Operação amiga do utilizador
Até os mais inexperientes podem rapidamente configurar a DWX-4W e iniciar 
a criação de próteses no mesmo dia em que a máquina chega. Caraterísticas da 
facilidade de utlização:

• Design simples de botão único.

• LED colorido informa sobre o progresso do trabalho.

• Uma bomba completamente integrada e sistema de refrigeração, com 
coletor de água com filtro para manter um espaço de trabalho limpo e 
eficiente.

• O painel de controlo virtual (VPanel) permite ao utilizador configurar tudo 
a partir do seu computador, enviar a informação CAM para a DWX-4W 
para produção e controlar o progresso do seu trabalho.

Conecte até quatro equipamentos DWX 
a um computador.

SISTEMA DE FILTRAGEM E COLECTOR DE ÁGUA


