
4-Assige Natslijpmachine



CAM-software meegeleverd
Roland DG levert de DWX-4W met CAM-software, die STL-bestandstypes accepteert en het bewerken van verschillende materialen 
ondersteunt. Deze software beschikt over een gebruiksvriendelijke interface en eenvoudige workflow die ervoor zorgt dat u snel de 
kneepjes kent. De functies omvatten automatische nesting- en positioneeropties om zo efficiënt mogelijk te werken. Verder bevat de 
software voorgedefinieerde strategieën voor de berekening van alle bewerkingen. Deze zijn geoptimaliseerd voor ieder type materiaal en 
kunnen direct naar de machine gestuurd worden.

Kwalitatief hoogstaande Jaeger DentaDrive-spindel 
De DWX-4W is uitgerust met een Jaeger DentaDrive-spindel die een snelheid van 60,000 omw./min haalt, wat resulteert in een zeer hoge 
nauwkeurigheid. Bovendien is de productietijd beperkt, waardoor u geld bespaart. Met deze machine kunt u pin-type blokken bewerken, 
waaronder glaskeramiek en composiethars. Dit is een materiaal dat in de sector bejubeld wordt om zijn superieure kracht en esthetiek.

Natslijpmachine
De DWX-4W bewerkt snel en nauwkeurig het populaire 
glaskeramiek en composietharsen. 

Deze natslijpmachine blinkt uit in betrouwbaarheid en precisie. 
De DWX-4W is compact en eenvoudig in gebruik. Het is de 
ideale machine om kronen, bruggen, inlays, onlays en veneers 
te produceren.

Meerassige bewerkingen
De DWX-4W beschikt over vier assen. De pin-type blokjes worden 360 graden op de 
roterende vierde as (A-as) gedraaid, wat ondersnijdingen mogelijk maakt. De stabiele 
en precieze mechanische aansturing via spindelassen zorgt voor een vlotte  
en nauwkeurige bewerking.

Met zijn multi-pin klem kan de machine tot drie verschillende pin-type materialen 
in één proces bewerken, waardoor drie verschillende protheses gelijktijdig 
geproduceerd kunnen worden. Het toestel beschikt ook over een automatische 
gereedschapswisselaar (ATC), die gereedschappen automatisch wisselt, zonder het 
productieproces te onderbreken.

Open systeem
De DWX-4W is een open systeem wat betekent dat u met de nieuwste materialen en CAD/CAM software kan werken, zodat u nooit vast zit 
aan oudere technologie. De machine werkt bovendien naadloos samen met uw bestaande scanner en CAD/CAM-software. Zo past u  
de machine eenvoudig in uw bestaande werkprocessen in.



Gemoedsrust, betrouwbaarheid en ondersteuning 
De DWX-51D biedt ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Bovendien krijgt u een uitstekende garantie en service-na-verkoop. 
Gecertificeerde technici staan tot uw dienst. Zij zorgen ervoor dat uw toestel altijd operationeel is. Onze telefonische helpdesk 
beantwoordt bovendien al uw vragen.

Flexibele oplossingen
Gebruik de DWX-51D en DWX-4W naast elkaar voor een flexibele en productieve 
oplossing. Dankzij deze afzonderlijke apparaten voor droog en nat bewerken kunt u de 
maximale hoeveelheid glaskeramiek- en zirkoniumrestauraties produceren zonder de 
machines telkens opnieuw te moeten instellen en proper maken.

Gebruiksvriendelijke bewerking
De DWX-4W is zo eenvoudig in gebruik dat u vanaf dag 1 kunt starten met 
produceren. Enkele kenmerken die zorgen voor een eenvoudige bediening:

• Bediening met één knop.

• De LED-verlichting in verschillende kleuren signaleert de actuele status van de 
machine en geeft foutmeldingen weer.

• Volledig geïntegreerd pomp- en koelsysteem, geen extra wateraansluiting nodig.

• Dankzij het virtuele bedieningspaneel (VPanel) kunt u via de computer het toestel 
instellen, CAM-gegevens naar de machine sturen en de voortgang van het 
productieproces opvolgen.

Koppel vier DWX-apparaten aan op  
een computer.
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Kenmerken:
• Bewerken van glaskeramiek en composiethars 
• Combineert 4-assig produceren met een eenvoudige bediening
• Kwalitatief hoogstaande Jaeger DentaDrive-spindel
• Multi-pin klem om drie pin-type materialen gelijktijdig te laden 
• Gebruik de DWX-51D en DWX-4W naast elkaar voor de meest flexibele en productieve oplossing voor droog en nat bewerken
• Automatische gereedschapswisselaar voor vier gereedschappen
• Kleurgecodeerde LED-verlichting signaleert machinestatus en fouten
• Eenvoudig instellingen en parameters wijzigen via VPanel 
• Mogelijkheid vier DWX-apparaten aan een computer te koppelen
• Volledig geïntegreerd pomp- en koelsysteem
• Automatische machinekalibratie
• Gemaakt in Japan

Roland DG heeft het recht onaangekondigd aanpassingen te doen aan de specificaties, materialen of accessoires. Werkelijke output kan variëren. Voor een 
optimale kwaliteit, dienen kritische componenten regelmatig onderhouden te worden. Neem contact op met  uw Roland DG-dealer voor meer informatie.
Geen garantie of waarborg anders dan expliciet vermeld. Roland DG is niet verantwoordelijk in geval van onvoorzienbare of gevolgschades veroorzaakt door 
gebreken in de machine.
Driedimensionale vormen kunnen worden beschermd door het eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Reproductie 
of het gebruik van eigendomsrechtelijk beschermd materiaal wordt geregeld door lokale, nationale en internationale wetten. Klanten zijn verantwoordelijk voor 
de naleving van alle toepasselijke wetten en zijn aansprakelijk voor eventuele inbreuk.
Roland DG Corporation heeft de licentie op de MMP-technologie verkregen van de TPL Group.

SPECIFICATIES DWX-4W
Te gebruiken materialen Glas keramiek, composiethars

Afmetingen werkstuk 
Breedte Maximum 40 mm 
Diepte Maximum 20 mm 
Hoogte Maximum 20 mm

Werksnelheid 6 tot 1800 mm/min. 
Spindelmotor Jaeger hoogfrequentspindel
Spindelsnelheid 15.000 tot 60.000 omw./min.
Draaihoek roterende as A: ± 360°
Aantal gereedschappen 4
Gereedschap Schachtdiameter: 3 mm
Benodigde perslucht* 0,6 tot 0,8 Mpa / minimaal 114 L/min.
Interface USB 
Commandoset RML-1, NC code
Voeding AC 100 to 240 V ± 10 %, 50/60 Hz , 1.9 A (overvoltage categorie II, IEC 60664-1)
Verbruik Ongeveer 200 W

Geluidsniveau
Tijdens bewerking 70 dB (A) of minder (bij niet frezen)
Tijdens standby 48 dB (A) of minder

Externe afmetingen Breedte x diepte x hoogte: 480 x 538 x 599 mm 
Gewicht 53 kg

Omgeving

Gebruik binnenshuis Tot op 2000 m hoogte
Temperatuur 5 tot 28°C 
Relatieve luchtvochtigheid 35 tot 80 % (geen condensatie)
Verontreinigingsgraad omgeving 2 (zoals gespecificeerd door IEC 60664-1)
Tijdelijke overvoltage op korte termijn 1.440 V
Tijdelijke overvoltage op lange termijn 490 V

Bijgeleverde accessoires
Netsnoer, USB-kabel, afvoerslangen, detectie pin, gereedschaphouders,  
kalibreerelementen, maatbeker, zeskant schroevendraaier, inbussleutel, montageschroeven, 
handleiding, dagelijkse onderhoudskaart, Roland Software CD, spindel onderhoudsset

Systeemvereisten voor USB-verbinding
Besturingssysteem Windows® 7/8/8.1/10 (32 of 64 bit)
USB kabel Gebruik de meegeleverde USB-kabel

* Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor de juiste luchtcompressor.

DWX-4W OPTIES
Item Model Beschrijving
Gereedschaphouder ZC-3JD Vervangende houder, schachtdiameter 3mm
Koelvloeistof ZAW-1000D Additief voor koelmiddel 1000 ml
Filter koelvloeistof ZF-CLD Vervangende filter voor koelvloeistoftank

Gereedschap
ZGB-125D R1.25mm bolkop slijpstift voor nat slijpen
ZGB-50D R0.50mm bolkop slijpstift voor nat slijpen
ZGB-25D R0.25mm bolkop slijpstift voor nat slijpen


