www. grupdental. com. tr

Grup Dental ailesi olarak kendimizi geliştirmekten hiç ödün
vermedik. Her yeni gün bize bir şeyler öğretti ve biz bu
tecrübelerimizi sektörümüze faydalı olacak işlerde kullanmak için
çalışıyoruz.

www.g rup d e n tal . c o m . t r

As Grup Dental family, we have never compromised on improving
ourselves. Every new day has taught us something and we are trying to
use these experiences in works that will be beneficial to our industry.

Bizler, Grup Dental Medikal olarak 2001 yılından itibaren medikal
sektörde diş hekimlerinin gereksinimi olan yüksek kalitede dişçi
üniteleri ve medikal dolapları üreten tamamı yerli sermaye ve öz
kaynaklarımız ile finanse edilmiş Ankara İvedik Organize Sanayisinde
2400 metrekare kapalı alana sahip üretici firmayız.

We are a manufacturer with a closed area of 2400 square meters in
Ankara Ivedik Organized Industrial Zone, which has been funded by our
domestic capital and equity, producing high-quality dental units and
medical cabinets that are required by dentists in the medical sector
since 2001 as the Group Dental Medical.

Hizmet sağladığımız yerler Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Ağız
ve Diş Sağlığı Merkezleri, Diş Klinikleridir.

The places where we provide services are public hospitals, private
hospitals, oral and dental health centers, dental clinics.

Büyük yatırımlar ve emeklerle almaya hak kazandığımız
sertifikalarımız ve belgelerimiz ışığında yurt içinin yanı sıra yurt dışı
pazarına da hitap etmekteyiz. Kalite konusunda “sürekli gelişime”
inandığımızdan sürekli teknolojik gelişmeleri takip edip, son model
hassas üretim cihazlarını bünyemize katmakta, personellerimizin bu
konuda eğitimlerine önem vermekteyiz.

In the light of our certificates and registrations, which we are entitled to
receive through large investments and efforts, we address the domestic
as well as the foreign markets. Since we believe in “continuous
improvement” in quality, we follow continuous technological
developments and add the latest model precision production devices to
our structure, we attach importance to the training of our employees in
this regard.

Bu bağlamda deneyimli mühendis kadromuz ile AR-GE
çalışmalarımız devam etmekte, aldığımız güzel neticeleri üretim
bandımıza yansıtmakta ve ayrıca diş implantı çalışmalarımız da
devam etmektedir.
Tedarik zincirimizi olabildiğince yerli firmaları tercih ederken “Yerli ve
Milli” olma fikrinden taviz vermeden ilerlemekteyiz ve bu bilinçle
yurt içinde yüksek kalitemiz ile ithal ürünlerle rekabet ederken yurt
dışı pazarımızı da geliştirip ülkemize katma değer sağlamak için var
gücümüzle çalışmaktayız.

In this context, our R&D work continues with our experienced engineer
staff, reflecting the good results we received to our production band and
also our dental implant work continues.
While our supply chain prefer as much as possible the local companies
“local and national” without compromising the idea of being with this
awareness we are moving and our overseas market with our high
quality while competing with imported products in the country develop
and we work to provide added value to our country in our power.

www. g ru pd e n tal . c o m. tr

Dental System
ASKILI DİŞ ÜNİTESİ

HOLDER DENTAL UNIT
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Dental System

ASKILI DİŞ ÜNİTESİ
HOLDER DENTAL UNIT

ERGONOMİK
ERGONOMICS

Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak
rahat çalışma alanı.

Wifh a 45cm of lowest descent of the chair very
comfortable operation by sitting.

Temiz su depo sistemi.

Clean water storage system.

Pnömatik sistem ile konumlandırılabilir
hekim tablası
Dentist table that is located with pneomatic
system.

Çift mafsallı pedo kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

An ergonomic double articulated pillow support
that is compatible for pedo use.

Opsiyonel hareketli sağ kolçak
Optional rdynamic right armrest.

Luzzani 3 yollu hava su şırıngası
Luzzani 3 way air and water syringe.

Sensörlü faro led reflektör
Faro led reflector with sensor.

ÖZGÜR HAREKET KABİLİYETİ
Dental System

MOVEMENT FREEDOM

Elektromekanik sistemli Last point dahil 4
programlı hafıza sistemi.

With electro-mechanical system, 4 programs including
Last Point memory.

Sırtlığın ve koltuğun senkronize hareketi ile
Trendelenburg pozisyon özelliği.

Trendelenburg feature with synchronized movement of
the backrest and the seat.

24 V DC motorları destekleyen amortisör
sistemi.

Shock absorber system supporting 24 V DC engines.

GÜVENLİ VE PRATİK ÇALIŞMA
SAFE AND PRACTICAL OPERATION
Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran
sırtlık özelliği.

“Close attention” designed backrest that makes easier
for the doctor to approach the patient.

Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sistemi, tek
tuş ile durdurma özelliği.
Safety system that prevents accidental foot pinching,
option to stop with one button.

90 derece hareketli kresuvar gövdesi.
90 degrees rotatable ceramic cuspidor.

Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini
kumanda eden tek bir ayak pedalı.

A single foot pedal that controls the speed of the headpieces and the movements of the seat.

Kumanda panelli 5 çıkışlı asistan tablası.
Assistant tablet with 5 outputs control panel.

KRESUVAR
180 derece hareket kabiliyetine
sahip otoklavlanabilir cam
kresuvar. Zamanlanabilir ve
otoklavlanabilir bardak
doldurucu, çanak yıkayıcı ve
aliminyum gövdeli çanak tutucu.

AYAK PEDALI
Koltuk hareketleri ve el
aletlerini kumanda eden
aliminyum gövdeli ayak
pedalı.

CUSPIDOR
Glass cuspidor 180 degrees
rotatable, autoclavable.
Aluminum body that can be
timed and autoclavable
glass cuspidor, cup filler,
bowl washer.

FOOT PEDAL
Aluminum body foot pedal
that controls seat and
hand piece’s movements.

REFLEKTÖR

HEKİM TABLASI

Ișık yoğunluğu ayarlanabilir
fotosel led reflektör.
Doğal gün ıșığına yakın
soğuk ıșıklı kademeli
aydınlatma sensörlü
reflektör sistemi.

Hekimin rahat çalıșabilmesi
için tasarlanmıș enstrüman
tablası

REFLECTOR
Led reflector that is
closethe to natural daylight,
with cold light, two stages
and lightning sensor.
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Dental System

WIDE DENTIST TABLE
Wide dentist table
designed for the dentist to
work comfortably.

ERGONOMİK
TETİYER

Çift mafsallı pedo
kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

ERGONOMIC
HEADREST
An ergonomic double
articulated pillow support
that is compatible for
pedo use.

Dental System
KAMÇILI DİŞ ÜNİTESİ

ROD DENTAL UNIT
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Dental System

KAMÇILI DİŞ ÜNİTESİ
ROD DENTAL UNIT

ERGONOMİK
ERGONOMICS

Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak
rahat çalışma alanı.

With a 45 cm of lowest descent of the chair very
comfortable operation by sitting.

Tabla altında hareketli alet tepsisi.

Dynamix handpiece tray, located under the table

Temiz su depo sistemi.

Clean water storage system.

Pnömatik sistem ile konumlandırılabilir
hekim tablası

Dentist table that can be located with pneomatic
system.

Çift mafsallı pedo kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

An ergonomic double articulated pillow support
that is compatible for pedo use.

Opsiyonel hareketli sağ kolçak
Optional dynamic right armrest.

Luzzani 3 yollu hava su şırıngası
Luzzani 3-way air and water syringe.

Sensörlü faro led reflektör

Faro Led Reflector with sensor.

ÖZGÜR HAREKET KABİLİYETİ
Dental System

MOVEMENT FREEDOM

Elektromekanik sistemli Last point dahil 4
programlı hafıza sistemi.

With electro-mechanical system, 4 programs including
Last Point memory.

Sırtlığın ve koltuğun senkronize hareketi ile
Trendelenburg pozisyon özelliği.

Trendelenburg feature with synchronized movement of
the backrest and the seat.

24 V DC motorları destekleyen amortisör
sistemi.

Shock absorber system supporting 24 V DC engine.

GÜVENLİ VE PRATİK ÇALIŞMA
SAFE AND PRACTICAL OPERATION
Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran
sırtlık özelliği.

Back rest feature that makes easier to getting close to
the patient.

Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sistemi, tek
tuş ile durdurma özelliği.
Safety system that prevents accidental foot pinching,
option to stop with one button.

90 derece hareketli kresuvar gövdesi.

Seat mounted, pneumatic system, 90 degrees rotatable
ceramic cuspidor body.

Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini
kumanda eden tek bir ayak pedalı.

A single foot pedal that controls the speed of the headpieces and the movements of the seat.

Kumanda panelli 5 çıkışlı asistan tablası.
Assistant tablet with 5 outputs control panel.

KRESUVAR
180 derece hareket kabiliyetine
sahip otoklavlanabilir cam
kresuvar. Zamanlanabilir ve
otoklavlanabilir bardak
doldurucu, çanak yıkayıcı ve
aliminyum gövdeli çanak tutucu.

AYAK PEDALI
Koltuk hareketleri ve el
aletlerini kumanda eden
aliminyum gövdeli ayak
pedalı.

CUSPIDOR
Glass cuspidor 180 degrees
rotatable, autoclavable.
Aluminum body that can be
timed and autoclavable
glass cuspidor, cup filler,
bowl washer.

FOOT PEDAL
Aluminum body foot pedal
that controls seat and
hand piece’s movements.

REFLEKTÖR

HEKİM TABLASI

Ișık yoğunluğu ayarlanabilir
fotosel led reflektör.
Doğal gün ıșığına yakın
soğuk ıșıklı kademeli
aydınlatma sensörlü
reflektör sistemi.

Hekimin rahat çalıșabilmesi
için tasarlanmıș enstrüman
tablası

REFLECTOR
Led reflector that can be set
illuminance. Led reflector
that is close to natural
daylight, with cold light, two
stages and lightning sensor.
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Dental System

WIDE DENTIST TABLE
Wide dentist table
designed for the dentist to
work comfortably.

ERGONOMİK
TETİYER

Çift mafsallı pedo
kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

ERGONOMIC
HEADREST
An ergonomic double
articulated pillow support
that is compatible for
pedo use.

Dental System
ASKILI DİŞ ÜNİTESİ

HOLDER DENTAL UNIT
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Dental System

ERGONOMİK
ERGONOMICS

ASKILI DİŞ ÜNİTESİ A1
HOLDER DENTAL UNIT A1

Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak
rahat çalışma alanı.

With a 45 cm of lowest descent of the chair very
comfortable operation by sitting.

Doktorun rahatça çalışabileceği geniş
enstrüman tablası.

Wide dentist table designed for the dentist to
work comfortably.

Gövdeden bağımsız 180 derece hareketli
seramik kresuvar.
180 degree dynamic Ceramic cuspidor that is
independent from the body.

Doktora çalışma kolaylığı sunan pnömatik
fren sistemi.
Pneumatic brake system provides the dentist to
work comfortably.

Pnömatik olarak konumlandırılabilir hekim
tablası

Dentist table that can be located with pneomatic
system.

Çift mafsallı pedo kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

An ergonomic double articulated pillow support
that is compatible for pedo use.

Fotosel led reflektör

Led reflector with photocell.

ÖZGÜR HAREKET KABİLİYETİ
Dental System

MOVEMENT FREEDOM

Elektromekanik sistemli Last point dahil 4
programlı hafıza sistemi.
With electro-mechanical system, 4 programs including
Last Point memory.

Sırtlığın ve koltuğun senkronize hareketi ile
Trendelenburg pozisyon özelliği.
Trendelenburg feature with synchronized movement of
the backrest and the seat.

24 V DC motorları destekleyen amortisör
sistemi.

Shock absorber system supporting 24 V DC engine.

GÜVENLİ VE PRATİK ÇALIŞMA
SAFE AND PRACTICAL OPERATION
Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran
sırtlık özelliği.

Back rest feature that makes easier to getting close to
the patient.

Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sistemi, tek
tuş ile durdurma özelliği.
Safety system that prevents accidental foot pinching,
option to stop with one button.

90 derece hareketli kresuvar gövdesi.

90 degrees rotatable ceramic cuspidor body.

Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini
kumanda eden tek bir ayak pedalı.
A single foot pedal that controls the speed of the headpieces and the movements of the seat.

Kumanda panelli 5 çıkışlı asistan tablası.
Assistant tablet with 5 outputs control panel.

KRESUVAR
Kresuvar gövdesinin 90
derece ve 180 derece
bağımsız hareket kabiliyeti.
Zamanlanabilir ve
otoklavlanabilir bardak
doldurucu ve çanak yıkayıcı.

AYAK PEDALI
Koltuk hareketleri ve el
aletlerini kumanda eden
aliminyum gövdeli ayak
pedalı.

CUSPIDOR
Moevement capability of
the cuspidor body from 90
degree to 180 degree
independently. It can be
timed and autoclavable
,cup filler, bowl washer.

FOOT PEDAL
Aluminum body foot pedal
that controls seat and
hand piece’s movements.

REFLEKTÖR
Ișık yoğunluğu ayarlanabilir
fotosel led reflektör.
Doğal gün ıșığına yakın
soğuk ıșıklı kademeli
aydınlatma sensörlü
reflektör sistemi.

REFLECTOR
Led reflector that can be set
illuminance. Led reflector
that is close to natural
daylight, with cold light, two
stages and lightning sensor.
www.grupdental.com.tr

Dental System

HAREKETLİ
ENSTRÜMAN
TABLASI
Hekimin rahat çalıșabilmesi
için tasarlanmıș 5 çıkıșlı
hekim tablası.

DYNAMIC
INSTRUMENT TABLE
5 outputs dentist table
designed for the dentist to
work comfortably

ASİSTAN
KONTROL PANELİ
Beș çıkıșlı unit ve koltuk
hareketlerinin kontrolünün
yapılabildiği asistan kontrol
paneli

ASSISTANT
CONTROL PANEL
Assistant tablet control panel
with 5 outputs where can
controlled the unit and the
seat’s movements.

Dental System

Dental System
KAMÇILI DİŞ ÜNİTESİ

ROD DENTAL UNIT
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Dental System

KAMÇILI DİŞ ÜNİTESİ
ROD DENTAL UNIT

ERGONOMİK
ERGONOMICS

Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak
rahat çalışma alanı.
With a 45 cm of lowest descent of the chair very
comfortable operation by sitting.

Sökülüp temizlenebilir bardak doldurucu
ve çanak yıkayıcı.
Demountable, effaceable cup filler and bowl
washer.

Doktorun rahatça çalışabileceği geniş
enstrüman tablası.

Wide dentist table designed for the dentist to
work comfortably.

Opsiyonel su deposu sistemi
Optional water storage system.

Doktora çalışma kolaylığı sunan pnömatik
fren sistemi.

Pneumatic brake system provides the dentist to
work comfortably.

Led negateskop sistemi
Led negatoscope system.

Çift mafsallı pedo kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

An ergonomic double articulated pillow support
that is compatible for pedo use.

ÖZGÜR HAREKET KABİLİYETİ
Dental System

MOVEMENT FREEDOM

Elektromekanik sistemli Last point dahil 4
programlı hafıza sistemi.

With electro-mechanical system, 4 programs including
Last Point memory.

Sırtlığın ve koltuğun senkronize hareketi ile
Trendelenburg pozisyon özelliği.
Trendelenburg feature with synchronized movement of
the backrest and the seat.

24 V DC motorları destekleyen amortisör
sistemi.

Shock absorber system supporting 24 V DC engine.

GÜVENLİ VE PRATİK ÇALIŞMA
SAFE AND PRACTICAL OPERATION
Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran
sırtlık özelliği.

Back rest feature that makes easier to getting close to
the patient.

Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sistemi, tek
tuş ile durdurma özelliği.
Safety system that prevents accidental foot pinching,
option to stop with one button.

90 derece hareketli kresuvar gövdesi.

90 degrees rotatable ceramic cuspidor body.

Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini
kumanda eden tek bir ayak pedalı.

A single foot pedal that controls the speed of the headpieces and the movements of the seat.

Kumanda panelli 5 çıkışlı asistan tablası.
Assistant tablet with 5 outputs control panel.

KRESUVAR
180 derece hareket kabiliyetine
sahip otoklavlanabilir cam
kresuvar. Zamanlanabilir ve
otoklavlanabilir bardak
doldurucu, çanak yıkayıcı ve
aliminyum gövdeli çanak tutucu.

AYAK PEDALI
Koltuk hareketleri ve el
aletlerini kumanda eden
aliminyum gövdeli ayak
pedalı.

CUSPIDOR
Glass cuspidor 180 degrees
rotatable, autoclavable.
Aluminum body that can be
timed and autoclavable
glass cuspidor, cup filler,
bowl washer.

FOOT PEDAL
Aluminum body foot pedal
that controls seat and
hand piece’s movements.

REFLEKTÖR

HEKİM TABLASI

Ișık yoğunluğu ayarlanabilir
fotosel led reflektör.
Doğal gün ıșığına yakın
soğuk ıșıklı kademeli
aydınlatma sensörlü
reflektör sistemi.

Hekimin rahat çalıșabilmesi
için tasarlanmıș enstrüman
tablası

REFLECTOR
Led reflector that can be set
illuminance,
Led reflector that is close to
natural daylight, with cold
light, two stages and
lightning sensor.
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Dental System

WIDE DOCTOR TABLE
Wide dentist table
designed for the dentist to
work comfortably.

ERGONOMİK
TETİYER

Çift mafsallı pedo
kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

ERGONOMIC
HEADREST
An ergonomic double
articulated pillow support
that is compatible for
pedo use.

A3/Dental System

Dental System
ASKILI DİŞ ÜNİTESİ

HOLDER DENTAL UNIT
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A3/Dental System

ERGONOMİK
ERGONOMICS

ASKILI DİŞ ÜNİTESİ A3
HOLDER DENTAL UNIT A3

Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak
rahat çalışma alanı.

With a 45 cm of lowest descent of the chair very
comfortable operation by sitting.

Doktorun rahatça çalışabileceği geniş
enstrüman tablası.

Wide dentist table designed for the dentist to
work comfortably.

Gövdeden bağımsız 180 derece hareketli
seramik kresuvar.
180 degree dynamic Ceramic cuspidor that is
independent from the body.

Doktora çalışma kolaylığı sunan pnömatik
fren sistemi.
Pneumatic brake system provides the dentist to
work comfortably.

Pnömatik olarak konumlandırılabilir
hekim tablası

Dentist table that can be located with pneomatic
system.

Çift mafsallı pedo kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

An ergonomic double articulated pillow support
that is compatible for pedo use.

Fotosel led reflektör
Photocell led reflector.

ÖZGÜR HAREKET KABİLİYETİ
A3/Dental System

MOVEMENT FREEDOM

Elektromekanik sistemli Last point dahil 4
programlı hafıza sistemi.
With electro-mechanical system, 4 programs including
Last Point memory.

Sırtlığın ve koltuğun senkronize hareketi ile
pozisyon özelliği.

Trendelenburg feature with synchronized movement of
the backrest and the seat.

24 V DC motorları destekleyen amortisör
sistemi.

Shock absorber system supporting 24 V DC engine.

GÜVENLİ VE PRATİK ÇALIŞMA
SAFE AND PRACTICAL OPERATION
Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran
sırtlık özelliği.

Back rest feature that makes easier to getting close to
the patient.

Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sistemi, tek
tuş ile durdurma özelliği.
Safety system that prevents accidental foot pinching,
option to stop with one button.

90 derece hareketli kresuvar gövdesi.

90 degrees rotatable ceramic cuspidor body.

Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini
kumanda eden tek bir ayak pedalı.

A single foot pedal that controls the speed of the headpieces and the movements of the seat.

Kumanda panelli 5 çıkışlı asistan tablası.
Assistant tablet with 5 outputs control panel.

KRESUVAR
180 derece hareket kabiliyetine
sahip otoklavlanabilir cam
kresuvar. Zamanlanabilir ve
otoklavlanabilir bardak
doldurucu, çanak yıkayıcı ve
aliminyum gövdeli çanak tutucu.

AYAK PEDALI
Koltuk hareketleri ve el
aletlerini kumanda eden
aliminyum gövdeli ayak
pedalı.

CUSPIDOR
Glass cuspidor 180 degrees
rotatable, autoclavable.
Aluminum body that can be
timed and autoclavable
glass cuspidor, cup filler,
bowl washer.

FOOT PEDAL
Aluminum body foot pedal
that controls seat and
hand piece’s movements.

REFLEKTÖR

HEKİM TABLASI

Ișık yoğunluğu ayarlanabilir
fotosel led reflektör.
Doğal gün ıșığına yakın
soğuk ıșıklı kademeli
aydınlatma sensörlü
reflektör sistemi.

Hekimin rahat çalıșabilmesi
için tasarlanmıș enstrüman
tablası

REFLECTOR
Led reflector that can be set
illuminance,
Led reflector that is close to
natural daylight, with cold
light, two stages and
lightning sensor.
www.grupdental.com.tr

A3/Dental System

WIDE DOCTOR TABLE
Wide dentist table
designed for the dentist to
work comfortably.

ERGONOMİK
TETİYER

Çift mafsallı pedo
kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

ERGONOMIC
HEADREST
Ergonomic headrest
suitable for use with
double hinged pedo

A2/Dental System

Dental System
KAMÇILI DİŞ ÜNİTESİ

ROD DENTAL UNIT
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A2/Dental System

ERGONOMİK

KAMÇILI DİŞ ÜNİTESİ A2
ROD DENTAL UNIT A2

ERGONOMICS

Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak
rahat çalışma alanı.

With a 45 cm of lowest descent of the chair very
comfortable operation by sitting.

Doktorun rahatça çalışabileceği geniş
enstrüman tablası.

Wide dentist table designed for the dentist to
work comfortably.

Gövdeden bağımsız 180 derece hareketli
seramik kresuvar.
180 degree dynamic Ceramic cuspidor that is
independent from the body.

Doktora çalışma kolaylığı sunan pnömatik
fren sistemi.
Pneumatic brake system provides the dentist to
work comfortably.

Pnömatik olarak konumlandırılabilir
hekim tablası

Dentist table that can be located with pneomatic
system.

Çift mafsallı pedo kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

An ergonomic double articulated pillow support
that is compatible for pedo use.

Fotosel led reflektör
fotosel led reflektör

ÖZGÜR HAREKET KABİLİYETİ
A2/Dental System

MOVEMENT FREEDOM

Elektromekanik sistemli Last point dahil 4
programlı hafıza sistemi.

With electro-mechanical system, 4 programs including
Last Point memory.

Sırtlığın ve koltuğun senkronize hareketi ile
Trendelenburg pozisyon özelliği.
Trendelenburg feature with synchronized movement of
the backrest and the seat.

24 V DC motorları destekleyen amortisör
sistemi.

Shock absorber system supporting 24 V DC engine.

GÜVENLİ VE PRATİK ÇALIŞMA
SAFE AND PRACTICAL OPERATION
Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran
sırtlık özelliği.

Back rest feature that makes easier to getting close to
the patient.

Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sistemi, tek
tuş ile durdurma özelliği.
Safety system that prevents accidental foot pinching,
option to stop with one button.

90 derece hareketli kresuvar gövdesi.

90 degrees rotatable ceramic cuspidor body.

Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini
kumanda eden tek bir ayak pedalı.

A single foot pedal that controls the speed of the headpieces and the movements of the seat.

Kumanda panelli 5 çıkışlı asistan tablası.
Assistant tablet with 5 outputs control panel.

KRESUVAR
180 derece hareket kabiliyetine
sahip otoklavlanabilir cam
kresuvar. Zamanlanabilir ve
otoklavlanabilir bardak
doldurucu, çanak yıkayıcı ve
aliminyum gövdeli çanak tutucu.

AYAK PEDALI
Koltuk hareketleri ve el
aletlerini kumanda eden
aliminyum gövdeli ayak
pedalı.

CUSPIDOR
Glass cuspidor 180 degrees
rotatable, autoclavable.
Aluminum body that can be
timed and autoclavable glass
cuspidor, cup filler, bowl
washer.

FOOT PEDAL
Aluminum body foot pedal
that controls seat and
hand piece’s movements.

REFLEKTÖR

HEKİM TABLASI

Ișık yoğunluğu ayarlanabilir
fotosel led reflektör.
Doğal gün ıșığına yakın
soğuk ıșıklı kademeli
aydınlatma sensörlü
reflektör sistemi.

Hekimin rahat çalıșabilmesi
için tasarlanmıș enstrüman
tablası

REFLECTOR
Led reflector that can be set
illuminance,
Led reflector that is close to
natural daylight, with cold
light, two stages and
lightning sensor.
www.grupdental.com.tr

A2/Dental System

WIDE DOCTOR TABLE
Wide dentist table
designed for the dentist to
work comfortably.

ERGONOMİK
TETİYER

Çift mafsallı pedo
kullanıma uygun
ergonomik tetiyer.

ERGONOMIC
HEADREST
An ergonomic double
articulated pillow support
that is compatible for
pedo use.

TEDAVİ KOLTUĞU
TREATMENT CHAIR

www.grupdental.com.tr

TEDAVİ KOLTUĞU
TREATMENT CHAIR

ERGONOMİK
ERGONOMICS

Koltuğu; Aşağıya doğru ve yukarıya doğru
hareket edebilir.
Koltuğun sırtlığı; ileri ve geri hareket edebilir.
Optionally, to the chair, led sensor reflector,right
and left armrest and foot pedal can be added.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL FEATURES

Led sensörlü reflektör
Reflector with LED sensor
Sağ sol kolçak
right left armrest
Ayak kumandası
Foot control

RÖNTGEN KOLTUĞU
X RAY CHAIR

www.grupdental.com.tr

RÖNTGEN KOLTUĞU
X RAY CHAIR

ERGONOMİK
Aşağı ve yukarı haraket edebilen oturma alanı
Yumuşak geçişler sağlayan sonsuz dişli sistemi
Çift bağlantılı koltuk başlığı
Elektronik kontrol sistemi
Elle kontrol edilebilir
Farklı renk seçenekleri
2 yıl garanti
ERGONOMICS
Chair Can Move Up And Down
Worm Gear System Providing Smooth Transitions
Elektronic control system
Color Options
Hand Controller
2 year Warranty

HEKİM VE ASİSTAN TABURELERİ
DOCTOR AND ASSISTANT STOOLS

www.grupdental.com.tr

HEKİM VE ASİSTAN TABURELERİ
DOCTOR AND ASSISTANT STOOLS

DENTASİT

DENTSTOOL

Sırtlık ileri geri ve aşağı yukarı
hareketi koltuk aşağı yukarı
hareketi aliminyum yıldız ayak
slikon tekerlek

Sırtlık ileri geri ve aşağı yukarı
hareketi koltuk aşağı yukarı
hareketi aliminyum yıldız ayak
slikon tekerlek

The backrest moves back and forth
and up and down.
Silicone wheel chair with aluminum
star feet that can move up and down.

The backrest moves back and forth
and up and down.
Silicone wheel chair with aluminum
star feet that can move up and
down.

ANEMON SERİSİ / ANEMON SERIES
WALL MOUNT CLINIC CABINET

www.grupdental.com.tr

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Ayarlanabilir ayaklar
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)
Tezgah için cam ve laminat seçeneği

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2000 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Corian
FEATURES
Manufactured from 0.90-1 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Adjustable plastic legs
Slow closing mechanism (Blum)
Anticorrosive iron phosphate coating

Anemon Serisi

Ayak Kontrollü Klinik Tezgahı
Foot Controlled Clinical Bench
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

AN02

OPTIONAL
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
Glass, Corian and laminate options for the
countertop.
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500 x 2000 x 860.
(± 50 mm)
Countertop and Sink: Corian

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Ayarlanabilir krom kaplı ayaklar
Tezgah 15 mm ısıcam
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)
Tezgah için corian ve laminat seçeneği

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2200 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Cam

Anemon Serisi

Klinik Tezgahı / Clinical Bench
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

AN04

FEATURES
Manufactured from 0.90-1 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Adjustable chrome plated legs
Worktop 15 mm insulating glass
Slow closing mechanism (Blum)
Anti-rust iron phosphate coating
OPTIONAL
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
Glass, Corian and laminate options for the
countertop.
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500 x 2200 x 860.
(±50 mm)
Countertop and Sink: Glass

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Ayarlanabilir krom kaplama ayaklar.
Tezgah 15 mm Corian
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)
Tezgah için cam, korean ve laminat seçeneği.

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2100 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Corian

Anemon Serisi

Duvar Sabitlenen Klinik Tezgahı
Wall Mountable Clinical Bench
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

AN05

FEATURES
Manufactured from 0.90-1 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Adjustable chrome plated legs
Countertop is 15 mm Corean.
Slow closing mechanism (Blum)
Anti-rust iron phosphate coating
OPTIONAL
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
Glass, Corian and laminate options for the
countertop.
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500 x 2100 x 860
(± 50 mm)
Countertop and Sink: Corian

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Ayarlanabilir krom kaplı ayaklar
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)
Tezgah için cam ve laminat seçeneği

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2000 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Corian

Anemon Serisi

FEATURES
Manufactured from 0.90-1 mm steel sheet.
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Adjustable chrome coated legs
Slow closing mechanism (Blum)
Anti-corrosion iron phosphate coating

Duvar Sabitlenen veya
Ayaklı Klinik Tezgahı
Wall Mountable Clinical Bench

OPTIONAL
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
Glass, Corian and laminate options for the
countertop

AN06

PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500 x 2000 x 860.
(±50 mm)

ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

Countertop and Sink: Corian

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)
Tezgah için cam ve corean seçeneği

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 500 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Corian

Anemon Serisi

Lavabo Duvara Sabitlenen
Tekerlekli Tezgah
Partial Clinical Bench
Fixed to the Wall
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

AN07

FEATURES
Manufactured from 0.90-1 mm steel sheet.
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Slow closing mechanism (Blum)
Anti-corrosion iron phosphate coating
OPTIONAL
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
Glass and corean options for countertop
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height)
500x500x860 (+- 50 mm)
Countertop and Sink: Corian

AZURİT SERİSİ / AZURIT SERIES
CLINIC CABINET

www.grupdental.com.tr

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Ayarlanabilir ayaklar
12-24 mm kalınlığında Corian tezgah
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Ayakla mikser kontrol mekanizması
Tezgah için Lamine, Cam ve Corean seçeneği
Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2100 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Corian

Azurit Serisi

Mobil Kabinli Klinik Tezgahı
Clinical Bench with Mobile Cabinet
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

AZ01

FEATURES
Manufactured from 0,90 mm-1 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Adjustable legs.
12-24 mm thick corean countertop.
Slow closing mechanism (Blum).
Anti-corrosion iron phosphate coating.
OPTIONAL
Mixer control mechanism by foot.
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
Glass, Corian and laminate options for the
countertop.
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500x2100x860 (+-50mm)
Countertop and Sink: Corian

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Ayarlanabilir ayaklar
12-24 mm kalınlığında Corian tezgah
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Ayakla mikser kontrol mekanizması
Tezgah için Lamine, Corean veya Cam seçeneği
Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2000 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Corian

Azurit Serisi

Klinik Tezgahı / Clinical Bench

ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

AZ02

FEATURES
Manufactured from 0.90-1 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Adjustable legs.
Worktop 15 mm insulating glass
12-24 mm thick corean countertop
Slow closing mechanism (Blum)
Anticorrosive iron phosphate coating
OPTIONAL
Mixer control mechanism by foot.
Glass, Corian and laminate options for the countertop
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500 x 2200 x 860. (±50 mm)
Countertop and Sink Corean: Glass

ÖZELLİKLER

0.90-1 mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
İsteğe bağlı resim, desen veya logo kaplama
Ayarlanabilir ayaklar
Tezgah 15 mm ısıcam
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Tezgah için lamine, corean veya cam seçeneği
Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2000 x 860. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Cam

Azurit Serisi

Özel Tasarım Klinik Tezgahı
Special Design Clinical Bench
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

AZ05

FEATURES
Manufactured from 0.90-1 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
15 mm thermopane countertop.
Adjustable legs.
Optionally pattern, logo or logo coating.
Slow closing mechanism (Blum)
Anticorrosive iron phosphate coating
OPTIONAL
Glass, Corian and laminate options for the countertop
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500 x 2000 x 860. (±50 mm)
Countertop and Sink: Glass

KUVARS SERİSİ
CLINIC CABINET

www.grupdental.com.tr

ÖZELLİKLER

1,5-2 mm mm Çelik sactan üretilmiştir
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Tezgah 15 mm ısıcam
Yavaş kapanma mekanizması (Blum)
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)
Tezgah için cam ve corean seçeneği

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 2100 x 730. (±50 mm)
Tezgah ve Lavabo; Cam

Kuvars Serisi

Duvara Monte Mobil
Kabinli Klinik Tezgahı
Mobile Cabinet Clinical Bench
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

KV01

FEATURES
Manufactured from 1,5-2 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
15 mm thermopane countertop.
Slow closing mechanism (Blum)
Anticorrosive iron phosphate coating
OPTIONAL
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
Glass and Corian options for the countertop
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height) 500 x 2100 x 730.
(± 50 mm)
Countertop and Sink: Glass

Kuvars Serisi

Mobil Klinik Kabini
Mobile Clinical Cabinet
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

KVM

ÖZELLİKLER

1-4 mm Sac metalden üretilmiştir.
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Sessiz tekerlekler
Coriandan üretilmiş organizatör
Yavaş kapanma mekanizması ( Blum )
Paslanma önleyici demir fosfat kaplaması

OPSİYONEL

Anti-bakteriyel plastik çekmece
düzenleyici (ABS)

ÜRÜN BOYUTLARI

(E x D x Y) 500 x 500 x 830. (±50 mm) Yükseklik 80 cm
Tezgah; Corian

Kuvars Serisi

Mobil Klinik Kabini
Mobile Clinical Cabinet
ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

FEATURES
Manufactured from 1-4 mm steel sheet
Painted with electrostatic powder paint.
Ral color options are available.
Silent wheels
Organisator produced by corian
Slow closing mechanism (Blum)
Anti-rust iron phosphate coating
OPTIONAL
Anti-bacterial plastic drawer organizer (ABS)
PRODUCT DIMENSIONS
(Width x Depth x Height)
500 x 500 x 830. (±50 mm)
Countertop is Corean

KVM

LABORATUAR VE EĞİTİM ÜRÜNLERİ
LABORATORY & EDUCATION PRODUCTS

www.grupdental.com.tr

Phantom Dental

ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

PH01

ÖZELLİKLER

Yüksek ve Düșük hızlı el aleti, emme ve üç
yollu șırınga
Merkezi su ve hava sistemlerine uygundur.
Ișık kaynağı olarak birim tipi aydınlatma
kullanılmaktadır.
Elektro statik boya ile kaplı çelik sactan
üretilmiștir.
Tezgah bölümü lamineden üretilmiștir.

ÜRÜN BOYUTLARI

900 mm x 600 mm x 900 mm (Y)
FEATURES
High and Low speed handpiece, suction
device and three way
It is suitable for central water and air systems.
Unit type lighting is used as the light source.
It is made of steel sheet covered with
electrostatic paint.
Bench part is made of laminated.
PRODUCT DIMENSIONS
900 mm x 600 mm x 900 mm (H) (±50 mm)

Simülasyon Çalışma Tezgahı
Simulation Workbench Bench

Single

ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

GPW 01

ÖZELLİKLER

220 V / AC 50 Hz. / Max. 1250 Watt.
1 mm. kalınlığında çeliktan imal edilmiștir.
Elektrostatik toz boya ile boyanmıștır..
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Gaz musluğu.
3 mm PVC kenar korumalı
30 mm șekillendirilmiș lamine
Hava tabancası giriși
Çalıșma alanında el motoru
muhafaza alanları

ÜRÜN BOYUTLARI

1050 mm x 650 mm x 850 mm (Y)

FEATURES
220 V / AC 50 Hz. / Max. 1250 Watt.
It is produced by 1 mm. thickness steel.
Painted with electrostatic powder paint..
Ral color options are available.
Gas cock
30 mm shaped laminated with
3 mm PVC edge protection
Air gun inlet.
Hand motor storage areas in the working area.
PRODUCT DIMENSIONS
1050 mm x 650 mm x 850 mm (H)

Tekli Dental Çalışma Tezgahı
Single Dental Workbench

Double

ÜRÜN KODU

PRODUCT CODE

GPW 02

ÖZELLİKLER

220 V / AC 50 Hz. / Max. 1250 Watt.
1 mm. kalınlığında çeliktan imal edilmiștir.
Elektrostatik toz boya ile boyanmıștır..
Ral renk seçenekleri mevcuttur.
Gaz musluğu
3 mm PVC kenar korumalı
30 mm șekillendirilmiș lamine
Hava tabancası giriși
Çalıșma alanında el motoru muhafaza alanları

ÜRÜN BOYUTLARI

2050 mm x 650 mm x 850 mm (Y)

FEATURES
220 V / AC 50 Hz. / Max. 1250 Watt.
It is produced by 1 mm. thickness steel.
Painted with electrostatic powder paint..
Ral color options are available.
Gas cock.
30 mm shaped laminated with
3 mm PVC edge protection
Air gun inlet.
Hand motor storage areas in the working area.
PRODUCT DIMENSIONS
2050 x 650 x 850 (H) (±50 mm)

İkili Dental Çalışma Tezgahı
Double Dental Workbench

DENTAL KOMPRESÖR
DENTAL COMPRESSOR

www.grupdental.com.tr

ÖZELLİKLER

Tamamen yağsız kuru hava dental kompresör.
6-8 üniti destekler.
4 adet 2 hp motor ile 8hp gücündedir.
Çok sessizdir ve ses seviyesi sadece 68 db dir.
Sarsıntısız ve titreșimsiz çalıșır.
5 bar basınçta 740 Lt/dk boșta 1120 Lt/dk hava üretir.
Tank kapasitesi 150 litredir.
Yoğușmayı önleyen ön soğutma sistemi 220v 50hz
șebeke voltajı ile çalıșır.
Moturun yanmasını önleyen termal korumaya sahiptir.
Kompresör ve kompresör üzerinde kullanılan
tüm parçalar CE belgesine sahiptir.
Ölçüler 85x140x52cm (yükseklik-genișlik-derinlik)
Ağırlık : 140 kg
Garanti Süresi : 2 yıl
Üretim Yeri : Türkiye

SPECIFICATIONS
Completely oil-free dry air dental compressor.
Supports 6-8 units.
8 hp power with 4 pc. 2 hp motors.
It is very quiet and its sound level is only 68 db.
It runs smoothly and without vibration.
It produces 740 Lt / min of idle and 640 Lt / min air at
5 bar pressure.
Tank capacity is 150 liters.
Pre-cooling system that prevents condensation
works with 220v 50hz network voltage.
Compressor and all parts used on the compressor
have CE certiﬁcate.
Thermal protection that prevents motor from burning
Product dimensions:
(H, L, W) 85 x 140 x 52cm
Weight: 140 kg
Warranty Period: 2 years
Production Site : Turkey

GP SILENT 150LT 8HP

GP SILENT 150LT 8HP Dental Kompresör
GP SILENT 150LT 8HP Dental Compressor

ÖZELLİKLER

Tamamen yağsız kuru hava dental kompresör.
4-6 üniti destekler.
3 adet 2 hp motor ile 6 hp gücündedir.
Çok sessizdir ve ses seviyesi sadece 66 db dir.
Sarsıntısız ve titreșimsiz çalıșır.
5 bar basınçta 555 Lt/dk boșta 840 Lt/dk hava üretir.
Tank kapasitesi 100 litredir.
Motorun yanmasını önleyen termal korumaya sahiptir.
Yoğușmayı önleyen ön soğutma sistemi
220v 50hz șebeke voltajı ile çalıșır.
Kompresör ve kompresör üzerinde kullanılan
tüm parçalar CE belgesine sahiptir.
Ürün boyutlari : (Y x G x D) 76 x 130 x 52cm
Ağırlık : 105 kg
Garanti Süresi : 2 yıl
Üretim Yeri : Türkiye

SPECIFICATIONS
Completely oil-free dry air dental compressor.
Supports 4-6 units.
6 hp power with 3 pc. 2 hp motors.
It is very quiet and its sound level is only 66 db.
It runs smoothly and without vibration.
It produces 555 Lt / min of idle and
840 Lt / min air at 5 bar pressure.
Tank capacity is 100 liters.
Thermal protection that prevents the motor from burning.
Pre-cooling system that prevents condensation works
with 220v 50hz network voltage.
Compressor and all parts used on the compressor
have CE certiﬁcate.
Product dimensions :
(H, L, W) 76 x 130 x 52cm
Weight: 105 kg
Warranty Period: 2 years
Production Site : Turkey

GP SILENT 100LT 6HP

GP SILENT 100LT 6HP Dental Kompresör
GP SILENT 100LT 6HP Dental Compressor

ÖZELLİKLER

Tamamen yağsız kuru hava dental kompresör.
3-4 üniti destekler.
2 adet 2 hp motor ile 4 hp gücündedir.
Çok sessizdir ve ses seviyesi sadece 64 db dir.
Sarsıntısız ve titreșimsiz çalıșır.
5 bar basınçta 370 Lt/dk boșta 560 Lt/dk hava üretir.
Tank kapasitesi 60 litredir.
Motorun yanmasını önleyen termal korumaya sahiptir.
Yoğușmayı önleyen ön soğutma sistemi
220v 50hz șebeke voltajı ile çalıșır.
Kompresör ve kompresör üzerinde kullanılan
tüm parçalar CE belgesine sahiptir.
Ürün boyutları : (Y x G x D) 76 x 73 x 52 cm
Ağırlık : 70 kg
Garanti Süresi : 2 yıl
Üretim Yeri : Türkiye

SPECIFICATIONS
Completely oil-free dry air dental compressor.
Supports 3-4 units.
3 hp power with 2pc. 2 hp motors.
It is very quiet and its sound level is only 64 db.
It runs smoothly and without vibration.
At 5 bar pressure, 370 Lt / min idle and
560 Lt / min air is produced.
Tank capacity 60 liters.
Pre-cooling system that prevents condensation
works with 220v 50hz network voltage.
Thermal protection that prevents the motor from burning.
Compressor and all parts used on the compressor
have CE certiﬁcate.
Product dimensions :
(H, L, W) 76 x 73 x 52 cm
Weight: 70 kg
Guaranteed Period: 2 years
Production Country: Turkey
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