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Miza este mare.
Lucrăm cu oameni.

W&H Sterilization
Brusaporto (I)

W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)

Ceea ce ne departajează de alte companii de profil este 
experiența noastră profesională îndelungată: compania 
W&H produce încă din anul 1890 piese drepte şi piese 
contraunghi de cea mai înaltă calitate. Realizarea continuă 
de inovații tehnice asigură un nivel ridicat de calitate în 
domeniul lucrărilor de restaurare și lucrărilor proteice.

Secretul succesului nostru: ca întotdeauna, W&H 
plasează oamenii – indiferent dacă sunt parteneri, 
clienţi, pacienţi sau angajaţi – pe primul loc. Ar fi firesc 
să întrebaţi acum critic: există oare cu adevărat acest 
lucru? Sugestia noastră: puneţi-ne la încercare!

People
have
Priority

W&H la prima vedere

>  Sediul central în Austria
>  1000 de angajaţi în întreaga lume
>  80 de echipe
>  Înfiinţată în anul 1890 în Berlin, de 

către Jean Weber şi Hugo Hampel
>  3 unităţi de producţie
>  18 filiale în Europa şi Asia
>  Cota de export peste 95%

Mai multe informaţii găsiţi la
wh.com



Orice întâmpinaţi.
Cu ajutorul instrumentelor W&H pentru restaurare şi protetică

sunteți pregătit pentru orice.

Acum la furnizorul dumneavoastră de echipament stomatologic sau la wh.com



»O redefinire a raportului
preţ-performanţă«

»Viitorul cu un pas înainte«

»Partenerul perfect în 
tratamentul pacienților 
dumneavoastră.«

»Partenerul perfect în 
tratamentul pacienților 
dumneavoastră.«



Synea Fusion

Synea VisionAlte avantaje la prima vedere
> 5x LED+ pentru iluminare fără umbre
> Suprafeţe antizgâriere
> Extrem de performantă
> Silenţioasă
> Durabilitate
> Cu racord Roto Quick și Multiflex®
> Cap igienic
> Rulment din ceramică
> Ergonomie perfectă
> Dimensiuni diferite ale capului cu spray cu 5 orificii
> Posibilitate de dezinfectare 

termică şi de sterilizare

Alte avantaje la prima vedere
> Iluminare LED+
> Capete mici
> Soluţie optimă
> Uşor şi silenţios
> Durabilitate
> Obtenabil cu racord Roto Quick sau Multiflex®
> Cap igienic
> Rulment din ceramică
> Eficienţă maximă la utilizare
> Confort fără compromisuri pentru utilizator
> Posibilitate de dezinfectare termică şi de sterilizare

Informații detaliate
de la pagina 16

Informații detaliate
de la pagina 10

Alegra 

Informații detaliate
de la pagina 20

Alte avantaje la prima vedere
> Curățare precisă și rapidă
> Ergonomie optimă
> Echilibrul perfect
> Robust şi durabil
> Filtru de apă detașabil
> Răcire de mare precizie
> Înlocuire ușoară a frezei
> Sistem cap igienic patentat
> Vizualizare optimă
> Posibilitate de dezinfectare

termică şi de sterilizare



»Interfaţă sistem cu multe 
faţete«

»Motoare pneumatice puternice 
și durată lungă de viaţă«

»Echilibrul perfect între putere  
şi ergonomie«

»Interfaţă sistem cu multe 
faţete«



Roto QuickAlte avantaje la prima vedere
> Uşor
> Flexibilitate
>  Sterilizabil
> Rotaţie liberă la 360° a instrumentelor
> Reglaj fără trepte al alimentării cu apă

pulverizată
> Roto Quick-Opritor aspiraţie inversă

Alte avantaje la prima vedere
> Utilizarea de leduri fără adaptarea necesară

a unităţii dentare
> Viaţă utilă prelungită a ledurilor
> Reglaj fără trepte al alimentării cu apă pulverizată
> Multiflex®* Opritor aspiraţie inversă Informații detaliate

de la pagina 26

Cuplaj cu LED

Alte avantaje la prima vedere
> Scurt și ușor
> LED-ul din motorul pneumatic garantează cea mai 

bună vizibilitate
> Performanță asigurată de un cuplu ridicat
> Durabilitate

Informații detaliate
de la pagina 30

Motor pneumatic

Motor electricAlte avantaje la prima vedere
> Ergonomic, mic și ușor
> Constanță asigurată prin puterea mare de aspirație
> Vizibilitate mai bună datorită tehnologiei cu LED
> Silenţios și vibrații reduse
> Nu necesită întreţinere și își păstrează valoarea pe 

termen lung

Informații detaliate
de la pagina 28



Turbine Synea Vision
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Turbine pentru provocări redutabile

Inovativ. Flexibil. Durabil. Tehnologie de vârf supremă pentru rezultate excelente la 
curăţare: Ambele game de echipare a turbinelor Synea se remarcă prin putere mare, 
ergonomie optimă și cel mai bun raport de preț/performanță. Synea Vision pune în 
aplicare inovații cum sunt 5x inelar LED+ sterilizabil iar Synea Fusion oferă cea mai 
bună calitate la efi ciență economică maximă.

Ergonomic, uşor şi silenţios
Condiţii de lucru relaxante, fără 
oboseală, cu sistem de turbină 
sesibil mai uşor.

Valoare stabilă specială
Zi de zi ca și nou, cu strat superfi cial
special, rezistent la zgârieturi.

Sistem cap igienic patentat
Fără absorbție de particule de 
aerosol la pornirea rotorului, grație 
aerului care circulă în capul turbinei.

Putere deplină cu Power Blade Rotor
Grație geometriei optimizate a paletei, la rotor se obține un grad de efi ciență 
mai ridicat. Pentru forță de demarare maximă și capacitate de eliminare 
optimă, în cursul întregii faze de curățare.

Turbine la comandă
Pentru fi ecare situație de aplicare, 
dimensiune de cap corectă pentru 
acces optim la locul de tratament.



Turbine Synea Vision
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Inelar LED+ și microturbina TK-94 L

Inovativ. Multifuncționalitate. Durabil. Pentru prima oară în lume, turbinele sterilizabile 
cu 5x inelar LED+ se remarcă nu numai prin iluminare neeclipsată, ci și ca turbine de 
primă calitate sub toate aspectele. Trăiți experiența unui sentiment de lucru complet 
nou – absolut fără laturi de umbră. TK-94 L se pretează prin excelență la cap extra 
mic pentru aplicații de o minimă invaziune, asigurând cel mai bun acces la locul de 
tratament.

Synea Vision inelar LED+
Iluminare neeclipsată a locului de 
tratament cu 5x inelar LED+ de tip 
unic.

Comparație Synea Fusion
cu un LED+.

Vizibilitate mai bună
Cel mai bun contrast și iluminare 
naturală la redare maximă a culorii 
cu LED+.

Cap mic de utilitate mare
Cu un diametru al capului de numai 9 mm şi o înălţime totală a capului de 
17,2 mm ,cu freză tensionată de 16 mm ...

... profită înainte de toate toți 
pacienții cu deschidere mică a gurii, 
cum sunt copiii sau persoanele în 
vârstă



Piese drepte şi piese contraunghi Synea Vision



Echilibrul perfect
La îndemână, în mod optim: piesele 
contraunghi ale Short Edition.

Suprafeţe antizgâriere
chiar şi la piesele contraunghi 
Synea Vision.
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Tehnologie supremă

Precizie. Eleganță. Confort. O gamă pentru toate aplicaţiile: prin noua linie de echipări 
Synea Vision, W&H şi-a dezvoltat o serie de instrumente de cea mai înaltă calitate. Două 
dimensiuni ale capului cu viteză ridicată pentru posibilităţi de acces impresionante. 
Şi un strat de protecţie special pentru un plus la capitolele estetică şi durabilitate.

Synea Vision Short Edition
Noua Synea Vision Short Edition 
facilitează explicit procesul de 
tratament prin reducerea greutăţii şi 
lungimii.

Capete mici
Două dimensiuni ale capului pentru
turbinele cu viteză mare şi cea mai
mică înălţime a capului la turbinele cu 
viteză redusă. Ideale pentru pacienţii 
cu deschidere redusă a gurii.

Spray cu 5 orifi cii
Spray-ul cu 5 orifi cii de pulverizare 
asigură în toate condiţiile o răcire 
uniformă a zonei tratate.

Instrumente pentru viitor

> ergonomie şi silenţiozitate 
perfecte

>  durată lungă de viaţă

> gamă diversifi cată

> valoare de durată datorită unui 
strat de protecţie special



Turbine Synea Fusion



Made in
AUSTRIA

Experienţă LED+
Iluminare puternică cu redare 
naturală a culorilor și poziționarea 
optimă a LED-ului.

Răcire optimă din patru laturi
Răcire permanentă și curățare 
optimă a zonei de tratament, grație 
sprayului cvadruplu (4x).

Puteți opta pentru
Alegerea între două dimensiuni diferite ale capului și deciderea asupra racordării adecvate la sistemul dvs. de cuplaj.
Cu W&H Roto Quick benefi ciați de cea mai bună iluminare LED+ și rotație confortabilă la 360°.
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Noua forţă în termeni de preț/performanță

Rentabil. Durabil. Ergonomic. Confort fără compromisuri pentru utilizator, cu efi cienţă 
excepţională, asociat cu efi ciență economică extraordinară: Descoperiţi avantajele 
noii game de echipări Synea Fusion!

Fiabilitate
Calitate maximă pentru
o viaţă prelungită.



Piese drepte şi piese contraunghi Synea Fusion



Răcire optimă din patru laturi
Răcire constantă prin Quattro Spray.
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Raport calitate-preţ inegalabil

Rentabil. Ergonomic. Efi cient. Renumita calitate Synea nu a fost niciodată atât de 
accesibilă: prin gama de echipări Synea Fusion, W&H a creat o serie de instrumente 
la care efi cienţa joacă un rol la fel de efi cient precum calitatea.

Profi l optimizat al mânerului
pentru o priză fermă
şi o igienă optimă.

Cap mai mic
Cea mai bună vizibilitate şi un acces 
optim la zona care trebuie tratată 
datorită noilor capete de dimensiuni 
reduse.

Iluminare bună
Baghetă de sticlă compactă pentru
o bună iluminare a zonei tratate.

Instrumente speciale
Piesă contraunghi cu ax specială,
pentru zonele greu accesibile.

Calitate care vorbește de la 
sine

> Calitate de renume Synea

> Efi cienţă maximă la utilizare

> Confort fără compromisuri 
pentru utilizator



Turbine Alegra
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Durată lungă de viaţă și silențiozitate maximă

Fiabilitate. Efi cient. Precis. Gama de turbine Alegra oferă o tehnologie de vârf supremă 
pentru cele mai bune rezultate la curăţare! Experimentați o efi ciență maximă la 
utilizare asociată cu cea mai mare siguranță: Pentru dumneavoastră și pacienții 
dumneavoastră.

Răcire de mare precizie
Spray-ul cu trei orifi cii de pulverizare 
răcește zona care trebuie tratată 
din toate părțile și oferă siguranță în 
timpul tratamentului.

Turbine la comandă
Pentru zonele greu accesibile și o 
capacitate de eliminare ridicată: 
Dimensiune corectă a capului 
potrivită pentru fi ecare tip de 
utilizare în parte.

Vizualizare optimă
Poziția LED-ului pe capul turbinei 
garantează cea mai bună vizibilitate 
și o iluminare optimă a zonei care 
trebuie tratată.

Filtru de apă detașabil
Previne pătrunderea particulelor de 
murdărie în turbină.

Turbină cu LED + cuplaj rapid cu generator = lumină generată independent
Cu ajutorul generatorului montat în cuplajul rapid Roto Quick se facilitează 
utilizarea turbinelor cu lumină pe furtunul turbinei fără alimentare cu curent 
electric.



Piese drepte şi piese contraunghi Alegra



W&H Restaurare şi protetică 23

Efi ciență de utilizare maximă și
siguranță în timpul tratamentului

Durabil. Compact. Precis. Cu ajutorul dispozitivelor Alegra puteți efectua tratamentul 
pacienților dumneavoastră cu efi ciență maximă și cu cea mai mare siguranță. 
Piese drepte şi piese contraunghi »Made in Austria« realizate conform calității W&H 
recunoscută.

Răcire cu spray extern
Spray obtenabil la cerere care 
facilitează răcirea zonei care trebuie 
tratată.

Înlocuire ușoară a frezei
Sistemul de tensionare cu buton 
permite schimbarea ușoară și rapidă 
a frezei.

Cea mai bună vizibilitate
Capul mic al pieselor contraunghi
asigură o vedere directă a zonei
tratate.

Robust şi durabil
Materialele de înaltă calitate fac ca 
piesele drepte şi piesele contraunghi 
Alegra să fi e foarte rezistente şi să 
aibă o durată lungă de funcţionare.

Seturi Alegra avantajoase ca preț
> Set High Speed 4 RM (REF 90000132): TE-95 RM, WE-56, AM-25 RM
> Set High Speed 5 RM (REF 90000133): TE-95 RM, WE-56



Piese contraunghi Alegra
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LED+ cu calitatea luminii naturale pentru fiecare

Angrenaj pornit = LED+ aprins. Un generator integrat montat ca sursă de energie 
integrată pentru LED-urile cu calitatea luminii naturale şi care funcţionează după 
un principiu similar dinamului. Datorită acestui lucru, piesele contraunghi Alegra 
LED+ oferă calitatea deosebită a luminii naturale – indiferent dacă motorul dvs. este 
echipat cu alimentare cu energie sau nu.

Lucru mai plăcut cu LED+
Lumină naturală în cavitatea bucală: 
Datorită generatorului cu LED și 
poziției optime a fluxului luminos.

Fiabilitate garantată
Piese contraunghi made in Austria: 
durabile, utilizare pe termen lung, 
precise.

Indice ridicat de reproducere a
culorilor (CRI)
Secretul constă în diferența față de alte 

produse: dispozitivul Alegra CRI depăşeşte 

nivelul 90 și oferă o redare cu mai mult 

contrast a culorilor și reproducerea 

naturală a nuanţelor de roşu.

Absolut independent
Cu iluminare de calitatea luminii naturale și autonomie completă faţă de 
unitate, fără investiții suplimentare, datorită generatorului LED.

Inovaţie deosebită
Un generator LED montat ca sursă de 
energie integrată pentru LED-uri și 
care funcţionează după un principiu 
similar dinamului.

W&H LED+ LED-uri obişnuite



Cuplaj



Cuplaje cu generator
Cu ajutorul generatorului montat 
în cuplajul rapid Roto Quick se 
facilitează utilizarea turbinelor cu 
lumină pe furtunul turbinei fără 
alimentare cu curent electric.
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Interfaţă sistem cu multe faţete

Uşor. Flexibil. Sterilizabil. Cuplajele Roto Quick permit utilizarea multifuncţională atât 
a instrumentelor cu inelar LED+, LED+, LED, cât şi a instrumentelor cu lumină halogen. 
Acestea pot fi  utilizate pentru toate furtunurile de turbină normate.

Reglaj fără trepte al alimentării cu 
apă pulverizată
Reglare rapidă, individuală, realizată 
de utilizator – chiar și în timpul 
tratamentului.

Compatibilitate maximă
cu toate turbinele, motoarele 
pneumatice şi scaler-ele cu racord 
Roto-Quick și Multifl ex®*.

Rotaţie la 360° a instrumentelor
manipulare ușoară, care previne 
răsucirea furtunului.

Opritor aspiraţie inversă
împiedică curgerea apei pulverizate 
contaminate în sens invers şi 
minimalizează astfel riscul de 
infecţie.

* Multiflex ® este o marcă a unei părți terțe care nu este asociată cu W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Cuplaj pentru racord Multifl ex®*
Cuplajele cu LED pot fi  utilizate în 
paralel cu cuplajele tradiționale cu 
halogen, fără a necesita adaptarea 
unităţii dentare.



Motor pneumatic



Ergonomie optimă
Rotirea liberă la 360° a piesei 
contraunghi pe motorul pneumatic, 
greutatea redusă și design-ul suplu 
facilitează un lucru fără oboseală.

Putere de acționare ridicată
Motoarele pneumatice puternice 
vă ajută să utilizați în mod optim 
piesele drepte şi piesele contraunghi 
achiziționate.

Lumină LED
Poziția LED-ului în motorul 
pneumatic AM-25 L RM garantează 
cea mai bună vizibilitate și o 
iluminare optimă a zonei care 
trebuie tratată.

AM-25 L RM, AM-25 A BC/RM, AM-25 E BC/RM, AM-25 BC/RM
Pentru fi ecare dintre piesele drepte şi piesele contraunghi achiziționate de dumneavoastră, W&H pune la dispoziție o 
gamă optimă de motoare pneumatice. Motoarele pneumatice sunt disponibile pentru sistemul Borden cu 2(3) orifi cii, 
sistemul standard cu 4 orifi cii și pentru sistemul standard cu 6 orifi cii.
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Putere mare de aspiraţie şi durată lungă de viaţă

Compact. Uşor. LED. Motoarele pneumatice conving prin puterea mare de aspiraţie 
şi durata lungă de viaţă. Puterea acestora se poate regla fără trepte în sens orar 
şi în sens antiorar. Sistem silenţios de funcţionare şi greutate redusă. Motoarele 
pneumatice sunt disponibile în varianta cu sau fără lumină.

Pu
te

re

Viteză

20 W



Motor electric
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Gamă largă de aplicații cu energie electrică

Extrem de puternic. Utilizare multifuncţională. Dimensiuni mici. Motorul electric fără 
perii se ţine ușor în mână și se diferențiază prin puterea de aspiraţie mare și tehnologia cu 
LED. Tehnica de acționare controlată prin intermediul senzorilor asigură un număr exact de 
rotații pentru întreg intervalul de viteză. Asigură rezultate perfecte de tratament.

Varianta Built-in
Producătorii de unităţi selectați furnizează W&H motorul electric EM-12 L ca soluție de acționare integrată la nivelul 
întregului sistem. Deservirea se realizează simplu și confortabil, prin intermediul centrului de comandă a unităţii 
dentare. Contactați W&H sau producătorul unităţii dumneavoastră pentru achiziționarea dispozitivului EM-12 L în 
varianta Built-in.

Add-on
În cazul în care doriți să utilizați 
Add-on ca dispozitiv pentru 
masă, tava sterilizabilă vă pune 
la dispoziție un spațiu de stocare 
suplimentar.

Vizibilitate mai bună datorită 
iluminării cu LED
Tehnologia cu LED integrată în 
motor face posibilă o iluminare 
asemănătoare luminii zilei a zonei 
care trebuie tratată.

Dimensiuni foarte mici
Compararea arată:
Dispozitivul EM-12 L nu este mai
mare decât o cutie de chibrituri.



Lisa / Lina
Sterilizarea

Aplicaţie
mobilă Lisa
Trasabilitate

Pentru procesul exact de lucru pentru pregătirea instrumentelor de transfer şi motoarelor accesaţi wh.com.

Igiena şi îngrijirea

LisaSafe
Etichetare Seal²

Sigilare

Instrumente
Piese drepte şi piese contraunghi
Turbine

Multidem
Tratarea apei

»Cu cât le îngrijiţi mai bine, cu atât vă bucuraţi mai 
mult timp de ele.« Curăţarea şi îngrijirea în mod 
regulat a instrumentelor dvs. protejează împotriva 
uzurii timpurii şi costurilor inutile de service.

Service tehnic W&H

Început

Sfârşit
Assistina 3x3

Curăţarea interioară
Curăţarea exterioară

Îngrijirea cu ulei



0 min 19 min

6 min 13 min

Sterilizare în timp record

Curățare, îngrijire, sterilizare. Procesul de curățare Assistina 3x3 în 
combinație cu ciclul rapid Lisa scurtează timpul total de pregătire.
Instrumentele sunt disponibile după doar 19 de minute.

Dezinfectarea prin ştergere
Înainte de curățare și îngrijire 
trebuie să se efectueze eventual 
o dezinfectare prin ştergere.

Sterilizarea
Cu ciclul rapid Lisa,
instrumentele sunt pregătite
pentru o nouă utilizare după
doar 13 minute după ce au fost
extrase din sterilizator.

Îngrijire printr-o apăsare de 
buton
Validarea procesului de curățare
este confi rmată printr-un aviz
și poate să fi e vizualizată,
accesând wh.com.

Assistina 3x2
Pentru Assistina 3x2 pregătirea
instrumentelor are loc în doi pași:
Curăţarea interioară, îngrijirea
cu ulei.

Curăţarea şi îngrijirea
În Assistina 3x3 sunt curățate și 
îngrijite trei instrumente în doar 
aproximativ 6 minute, atât la 
interior, cât şi la exterior.

Procesul de 
validare

Rezultatul curăţării

Procesul de Procesul de Procesul de Procesul de 
validarevalidarevalidarevalidare

Rezultatul curăţării

           peste 99 de procente



Turbine – Synea Vision

Tipuri cu rulmenţi
integrali din ceramică:

TK-94 L / TK-94 LM TK-97 L / TK-97 LM TK-98 L / TK-98 LM TK-100 L / TK-100 LM

Lumina:
LED+ /

Baghetă de sticlă compactă
inelar LED+ /

Baghetă de sticlă compactă
inelar LED+ /

Baghetă de sticlă compactă
inelar LED+ /

Baghetă de sticlă compactă

CRI (versiune LED): > 90 > 90 > 90 > 90

Temperatura culorilor (versiune LED): 5.500 K 5.500 K 5.500 K 5.500 K

Flux luminos (lumen): 6,0 / 4,0** 6,0 / 4,0** 6,0 / 4,0** 6,0 / 4,0**

Capacitate de iluminare: 25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux

Cuplaj:
 Roto Quick 

  Multiflex®***
 Roto Quick 

  Multiflex®***
 Roto Quick 

  Multiflex®***
 Roto Quick 

  Multiflex®***

Dimensiunea capului: Ø 9 mm Ø 10 mm Ø 11,5 mm Ø 13 mm

Înălţimea capului:
17,2 mm

(cu freză de 16 mm)
21,1 mm

(cu freză de 19 mm)
21,4 mm

(cu freză de 19 mm)
21,4 mm

(cu freză de 19 mm)

Capacitate*: 14 W 21 W 24 W 26 W

Turaţie (min-1): 410.000 400.000 360.000 330.000

Instrumente rotative: Freză FG, conform ISO 1797-1, cu Ø 1,6 mm

Diametru max. al organului de lucru: 1,5 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm

Lungime max: 16 mm 21 mm 25 mm 25 mm

Greutate: 39 g / 67 g 38 g / 68 g 40 g / 69 g 40 g / 70 g

Presiune de operare racord Roto Quick:
Presiune de operare racord Multiflex®:

3 ± 0,3 bar
2,5 până la 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 până la 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 până la 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 până la 4 bar

Spray: 5 orificii de pulverizare 5 orificii de pulverizare 5 orificii de pulverizare 5 orificii de pulverizare

Intensitatea sunetului: 59 dB (A) 57 dB (A) 57 dB (A) 57 dB (A)

 * Valoarea de performanță este valabilă la presiunea de lucru nominală de 3 bar și presiunea aerului la evacuare de maxim 0,2 bar
 ** Valorile sunt valabile la utilizarea ledurilor RM-34 LED cu alimentare electrică c.c.
 *** Multiflex ® este o marcă a unei părți terțe care nu este asociată cu W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH



Piese drepte şi piese contraunghi – Synea Vision

Tipuri cu lumină:
(Baghetă de sticlă compactă)

WK-99 LT
WK-99 LT S

WK-93 LT
WK-93 LT S

WK-66 LT
WK-66 LT S

WK-56 LT
WK-56 LT S

WK-86 LT HK-43 LT

Dimensiunea capului: Ø 9,5 mm Ø 9,1 mm Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm –

Înălţime cap cu freză (19 mm): 21,6 mm 21,2 mm 20 mm 20 mm 20 mm –

Instrumente rotative:
Freză FG Freză FG

Freză cu piesă
contraunghi

Freză cu piesă
contraunghi

Freză cu piesă
contraunghi

Freze de mână
şi cu piesă

contraunghi

Diametru max. al organului
de lucru:

Ø 2,5 Ø 2 – – – –

Lungime max: 25 mm 21 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm

Mărire/reducere turaţie: 1:5 1:4,5 2:1 1:1 8:1 1:1

Spray: Cu 5 orificii de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 5 orificii de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Capacitate de iluminare
la tipurile cu lumină:

25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux

Domenii de aplicare: > Curăţarea 
suporturilor 
coronare şi a 
cavităţilor

> Trepanare
> Rezecţie
> Finisare
> Îndepărtarea 

plombelor şi a 
metalelor

> Curăţarea 
suporturilor 
coronare şi a 
cavităţilor

> Trepanare
> Rezecţie
> Finisare
> Îndepărtarea 

plombelor şi a 
metalelor

> Excavare
> Curăţare în 

proximitatea 
pulpei

> Finisare

> Curăţarea 
cavităţilor

> Trepanare
> Rezecţie
> Separaţie
> Finisare a 

marginilor 
cavităţilor şi a 
plombelor

> Excavare
> Curăţare în 

proximitatea 
pulpei

> Plombă pe canal 
radicular

> Cimentare

> Curăţare
> Separaţie
> Trepanare
> Rezecţii ale 

dinţilor din 
grupul frontal

> Lucrări tehnice 
uşoare

ISO Standard
WK-93 LT + EM-E8 LED + VE-9

ISO Short
WK-93 LTS + EM-12 L + VE-10

Lungime (până la capătul
cuplajului de furtun):

189 mm 160 mm

Greutate: 198 g 150 g



Turbine – Synea Fusion

Tipuri: TG-97 L / TG-97 L RM / TG-97 LM / TG-97 L N / TG-97 TG-98 L / TG-98 L RM / TG-98 LM / TG-98 L N / TG-98

Lumina:
LED+ / LED+ / Baghetă de sticlă compactă /

Baghetă de sticlă compactă /–
LED+ / LED+ / Baghetă de sticlă compactă /

Baghetă de sticlă compactă /–

CRI (versiune LED): > 90 > 90

Temperatura culorilor (versiune LED): 5.500 K 5.500 K

Flux luminos (lumen): 6,0 / 6,0 / 4,0** / în funcţie de cuplaj / – 6,0 / 6,0 / 4,0** / în funcţie de cuplaj / –

Capacitate de iluminare: 25.000 Lux 25.000 Lux

Cuplaj:

  Roto Quick
 Racord RM
  Multiflex®***
 NSK Mach®***

  Roto Quick
 Racord RM
  Multiflex®***
 NSK Mach®***

Dimensiunea capului: Ø 10 mm Ø 11,5 mm

Înălţimea capului:
21,1 mm

(cu freză de 19 mm)
21,4 mm

(cu freză de 19 mm)

Capacitate*: 18 W 21 W

Turaţie (min-1): 390.000 360.000

Instrumente rotative: Freză FG, conform ISO 1797-1, cu Ø 1,6 mm

Diametru max. al organului de lucru: 2 mm 2 mm

Lungime max: 21 mm 25 mm

Greutate: 40 g / 43g / 68 g / 52 g / 40 g 42 g / 44 g / 70 g / 53 g / 42 g

Presiune de operare racord Roto Quick:
Presiune de operare racord Multiflex®:

3 ± 0,3 bar
2,5 până la 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 până la 4 bar

Spray: 4 orificii de pulverizare 4 orificii de pulverizare

Intensitatea sunetului: 59 dB (A) 59 dB (A)

 * Valoarea de performanță este valabilă la presiunea de lucru nominală de 3 bar și presiunea aerului la evacuare de maxim 0,2 bar
 ** Valorile sunt valabile la utilizarea ledurilor RM-34 LED cu alimentare electrică c.c.
 *** Multiflex ® şi NSK Mach® sunt mărci ale părților terțe care nu sunt asociate cu W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Piese drepte şi piese contraunghi – Synea Fusion

Tipuri cu lumină:
(baghetă de sticlă compactă)

WG-99 LT WG-66 LT WG-56 LT WG-67 LT

Tipuri fără lumină: WG-99 A WG-66 A WG-56 A HG-43 A WG-67 A

Dimensiunea capului: Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm – –

Înălţime cap
cu freză (19 mm):

21,6 mm 20 mm 20 mm – –

Instrumente rotative:
Freză FG

Freză cu piesă
contraunghi

Freză cu piesă
contraunghi

Freze de mână
şi cu piesă

contraunghi

Ax 1,1 pentru ace
Dentatus

Diametru max. al organului
de lucru:

Ø 2,5 – – – în funcţie de pilele/
acele disponibile

Lungime max: 25 mm 34 mm 34 mm 34 mm

Mărire/reducere turaţie: 1:5 2:1 1:1 1:1 2:1

Spray: Cu 4 orificii de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Cu 1 orificiu de
pulverizare 

(> 50 ml/min)

Capacitate de iluminare la
tipurile cu lumină:

25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux – 25.000 Lux

Domenii de aplicare: > Curăţarea  
suporturilor  
coronare şi  
a cavităţilor

> Trepanare
> Rezecţie
> Finisare
> Îndepărtarea 

plombelor şi 
a metalelor

> Excavare
> Curăţare în 

proximitatea  
pulpei

> Finisare

> Curăţarea  
cavităţilor

> Trepanare
> Rezecţie
> Separaţie
> Finisare a 

marginilor 
cavităţilor şi 
a plombelor

> Curăţare
> Separaţie
> Trepanare
> Rezecţii ale dinţilor 

din grupul frontal
> Lucrări tehnice 

uşoare

> Îndepărtarea 
surplusului de 
material

> Polizare  
preliminară

> Polizare fină
> Polizare interdentală 

şi subgingivală
> Turaţie max. 

20.000 rpm



Turbine Alegra

Tipuri cu LED TE-97 C LED G TE-98 C LED G  
Tipuri fără lumină* TE-97 C TE-98 C TE-95

Calitatea luminii: LED+ LED+ –

CRI: > 90 > 90 –

Temperatura culorilor (K): 5.500 5.500 –

Flux luminos (Lumen): 6,0 6,0 –

Capacitate de iluminare (Lux): 25.000 25.000 –

Dimensiunea capului: (Ø mm): 10,4 12,2 12,2

Capacitate (W): 14 16 16

Turaţie (Upm): 390.000 330.000 330.000

Instrumente rotative                                                                                                                                                  Freză FG, conform EN ISO 1797-1:1995  
Ø / lungime max (mm): 1,6 / 21 1,6 / 25 1,6 / 25

Rulment: Ceramică Ceramică Oțel

Spray: 3 orificii de pulverizare 3 orificii de pulverizare 1 orificii de pulverizare

*Turbinele fără lumină sunt disponibile numai cu posibilităţile de racord
W&H Roto Quick®, Borden cu 2(3) orificii sau Standard cu 4 orificii.

Multiflex ® şi NSK Mach® sunt mărci ale părților terțe care nu sunt asociate cu 
W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

> Borden cu 2 (3) orificii
> Standard cu 4 orificii

> W&H Roto Quick®
> KaVo Multiflex®

> NSK QD-J®

Turbinele cu LED sunt compatibile cu

Presiune de operare 2,5 – 2,8 bar

Tipuri cu LED
Cuplaje cu generator
Turbine fără lumină

TE-97 LQ*
RQ-53 / RQ-54

TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC

TE-98 LQ* 
RQ-53 / RQ-54

TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC TE-95 RM / TE-95 BC

Lumina (versiune LED): LED și generator LED și generator –

Capacitate de iluminare (versiune LED): 25.000 Lux 25.000 Lux –

Dimensiunea capului: Ø 10,4 mm Ø 12,2 mm Ø 12,2 mm

Capacitate: 14 W 16 W 16 W

Turaţie: 390.000 min-1 330.000 min-1 330.000 min-1

Instrumente rotative: Freză FG, conform ISO 1797-1, cu Ø 1,6 mm

Diametru max. al organului de lucru: 2 mm 2 mm 2 mm

Lungime max: 21 mm 25 mm 25 mm

Greutate:
> Turbine cu LED
> Cuplaje cu generator
> Turbine fără lumină

46 g
26 g / 20 g

46 g / 47 g / 47 g

48g 
26 g / 20 g

48 g / 50 g / 50 g

 

49 g / 49 g

Presiune de operare: 2,2 – 2,8 bar (32 – 40 PSI)

Rulment: Ceramică Ceramică Oţel

Spray: 3 orificii de pulverizare 3 orificii de pulverizare 1 orificii de pulverizare

Intensitatea sunetului: 62 dB (A)

* TE-97 LQ și TE-98 LQ Turbinele cu LED sunt destinate numai pentru utilizarea cu cuplajele W&H Roto Quick RQ-53 și RQ-54.

Puterea şi viteza acţionărilor pneumatice depind de calitatea furtunului turbinei utilizat şi pot diferi de valoarea specificată.



Piese drepte şi piese contraunghi Alegra

Tipuri cu LED+ WE-99 LED G WE-56 LED G WE-66 LED G

Calitatea luminii: LED+ LED+ LED+

CRI: > 90 > 90 > 90

Temperatura culorilor (K): 5.500 5.500 5.500

Flux luminos (Lumen): 5,0 5,0 5,0

Capacitate de iluminare (Lux): 25.000 25.000 25.000

Raport mărire/reducere turaţie: 1 : 4,5 1 : 1 4 : 1

Dimensiunea capului (Ø mm): 10,1 10,1 10,1

Înălţimea capului (mm) cu freză de 19: 22,3 20,7 20,7

Instrumente rotative: Freză FG
Freză cu piesă

contraunghi
Freză cu piesă

contraunghi

Diametrul mânerului instrumentului: 1,6 mm 2,35 mm 2,35 mm

Lungime max: 25 mm 34 mm 34 mm

Spray: 3 orificii de pulverizare 1 orificii de pulverizare 1 orificii de pulverizare

Garanţie: 12 luni

Racord ISO pentru motoare electrice şi motoare pneumatice

Tipuri: WE-56 WE-57 WE-66 HE-43

Rată de transmisie: 1:1 1:1 4:1 1:1

Dimensiunea capului: Ø 10.1 mm Ø 10.1 mm Ø 10.1 mm –

Înălţimea capului (cu freză de 19 mm): 20.8 mm 22.7 mm 20.8 mm –

Instrumente rotative:
Freză cu piesă

contraunghi
Freză FG

Freză cu piesă
contraunghi

Freze de mână
şi cu piesă

contraunghi

Diametrul mânerului instrumentului: 2.35 mm 1.6 mm 2.35 mm 2.35 mm

Lungime max: 34 mm 25 mm 34 mm 50 / 34 mm

Greutate: 65 g 65 g 65 g 72 g

Spray (Opţional): extern cu 1 orificiu de pulverizare



Cuplaj

Uşor, flexibil şi sterilizabil: Cuplajele W&H Roto Quick permit utilizarea multifuncţională atât a
instrumentelor cu LED+, LED, cât şi a instrumentelor cu lumină halogen. 24 luni garanţie.

Cuplajele cu LED pot fi utilizate în paralel cu cuplajele tradiționale cu halogen, fără a necesita adaptarea
unităţii dentare. Durata lungă de viaţă – 24 luni garanţie.

Roto Quick-Cuplaj: RQ-24 RQ-34 RQ-14 RQ-03 RQ-04 RQ-53 RQ-54

Lumina: da da – – – Generator Generator

Reglare spray: – da da – – – –

Racord: 6-orificii 6-orificii Standard cu 4 orificii 2 (3)-orificii Standard cu 4 orificii 2 (3)-orificii Standard cu 4 orificii

Cuplaj W&H pentru pentru 
racord Multiflex®*:

RM-34 LED

Lumina: LED

Reglare spray: da

Racord: 6-orificii

Motor pneumatic

Tipuri: AM-25 L RM
AM-25 A RM
AM-25 E RM
AM-25 RM

AM-25 A BC
AM-25 E BC
AM-25 BC

Cuplaj
pe partea furtunului:

Racord fix
Standard cu 6 orificii

Racord fix
Standard cu 4 orificii

Racord fix
Borden cu 2(3) orificii

Lumina (versiune LED): LED – –

Spray: intern
intern
extern

–

intern
extern

–

Greutate: 77 g
78 g
75 g
73 g

78 g
74 g
73 g

Capacitate: 20 W

Intervalul de viteză (min-1)
la o presiune de operare de:

2,5 bar: 5.000 – 20.000*
3 bar: 5.000 – 25.000*

Direcţia de rotaţie: Mod de operare înainte/înapoi

* Puterea şi viteza acţionărilor pneumatice depind de calitatea furtunului
turbinei utilizat şi pot diferi de valoarea specificată.

* Multiflex ® este o marcă a unei părți terțe care nu este asociată cu W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Motor electric

Tip: EM-12 L

Intervalul de viteză*: 100 – 40.000 min-1

Capacitate max: 59 W

Lungime (eficient, fără racord ISO): 31,55 mm

Greutate: 57 g

Intensitatea sunetului: 43 dB (A)

Lumina: LED

Spray: intern

Aer de răcire 6 – 8 Nl/min

Direcţia de rotaţie: stânga/dreapta

Cuplaj instrument: compatibil cu ISO 3964 (short)

Garanţie: 24 luni

*Interval de viteză în funcție de varianta de motor/sistem

Add-on: Sistem de comandă pentru EM-12 L

Tip: MF-100 

Intervalul de viteză: 2.000 – 40.000 min-1

Tensiune de reţea: 100 – 240 V, 47 – 63 Hz

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 92 x 156 x 211 mm

Greutate: 1,06 kg

Garanţie: 24 luni







Restaurare şi protetică
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Scanaţi codul QR cu
telefonul mobil şi aflaţi

mai multe despre
turbinele Synea
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