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Đ�I TÁC TR�N Đ�I C�A PHÒNG KHÁM >>



Đ�u tay khoan v� sinh ch�ng 
hút ng��c đ�c quy�n sáng ch�

 

 

 

 

Làm mát t�i �u
Nh� vào h� th�ng phun s��ng 
nhi�u tia, ngay c� khi m�t trong 
các tia b� c�n b�i c�u trúc r�ng, 
đ�u m�i khoan v�n luôn đ��c làm 
mát t�i �u và s�ch s.

B� l�c n��c giúp cho phun n��c 
làm mát hi�u qu�
Tay khoan có b� l�c n��c có th
 
tháo ra làm v� sinh d	 dàng: tránh 
tình tr�ng các c�ng phun s��ng b� 
ngh�t và giúp các đ��ng phun 
n��c luôn đ��c v� sinh.

Mnh m� và b�n b� 
Tay khoan siêu t�c RC-98!

Tay khoan siêu t�c RC-98 ra đ�i trong 
dòng s�n ph�m RC series c�a W&H. 
C�ng nh� dòng s�n ph�m n�i ti�ng có 
m�t tia phun s��ng RC-90 và RC-95, 
s�n ph�m RC-98 m�i mang đ�n kh� 
n�ng làm vi�c chính xác v�i thi�t k� 
tinh t�, ch�c ch�n cho tu�i th� ho�t 
đ�ng lâu b�n và h� th�ng b�c đ�n d	 
dàng thay th�.

H�n n�a, RC-98 mang đ�n kh� n�ng 
gia t�ng công su�t m�nh m nh� vào 
h� th�ng cánh qu�t rotor m�i m�nh m 
c�a W&H, đ�u tay khoan v� sinh có 
b�ng sáng ch�, ba tia phun s��ng làm 
mát t�i �u cho m�i khoan và t�t c� các 
v� trí đi�u tr�.

K�t qu� là gi�m đi các ch�t b�n 
đi vào bên trong đ�u tay khoan, 
dòng khí luân chuy
n bên trong 
đ�u tay khoan đ�m b�o không 
có các ch�t b�n b� hút ng��c 
vào bên trong, ngay c� khi rotor 
quay ch�m l�i.

Cánh qut rotor hoàn toàn 
mnh m�
Thi�t k� hình h�c c�a cánh qu�t 
đ��c t�i �u hóa cho l�c quay 
rotor m�nh h�n. Đi�u này làm 
gia t�ng l�c mô-men xo�n và 
mang đ�n công su�t t�i �u 
trong quá trình mài c�t.



 

 

3 tia phun s�
ng

H� th�ng chuck b	m
Giúp cho vi�c thay m�i khoan 
d	 dàng, tho�i mái và an toàn.

Đ� cân b�ng hoàn h�o
Tay khoan ho�t đ�ng êm ái, 
thi�t k� tinh t� và tr�ng l��ng 
nh� ngay trên tay c�a Bác s� 
giúp vi�c đi�u tr� tr� nên nh� 
nhàng và không gây m�i tay.

RC-98 t� W&H!
M�t chi�c tay khoan m�nh m� 
cho �ng d�ng hàng ngày c�a b�n.
H� th�ng làm mát hi�u qu� v�i 
3 tia phun  s��ng và m�t b� l�c 
vi l�c cho n��c.

Đ�u tay khoan nh�
Cho t�m nhìn t�t và kh� n�ng 
ti�p c�n vùng đi�u tr� t�i �u nh� 
vào thi�t k� đ�u tay khoan m�i 

có kích th��c nh�.

B� l�c n��c có th� thay th� 
B� l�c n��c � đuôi tay khoan 
có th
 tháo ra đ��c và v� sinh 
d	 dàng. Giúp cho tay khoan 
luôn đ��c v� sinh và v�n hành 
hi�u qu� h�n.

Làm mát t�i �u vùng đi�u tr� 
và làm s�ch đ�u m�i khoan.



B� bc đn thay th�
B�n có th
 t� thay b� b�c đ�n 
giúp ti�t ki�m th�i gian.
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Tay khoan siêu t�c
Chuck v�n
RC-90 BC/RM

Tay khoan siêu t�c
Chuck b�m

RC-95 BC/RM

» 1 tia phun s��ng » Công su�t ho�t đ�ng 11W » Đ�  n th�p, ho�t đ�ng êm ái « 
» Tu�i th� lâu b�n » B�o hành 12 tháng «



S�c mnh bên trong

Dòng s�n ph�m RC Series không ch có tay khoan siêu t�c mà còn có 
thêm dòng tay khoan ch�m th�ng và khu�u ch�t l��ng cao. Các tay 
khoan này mang đ�n giá tr� ch�t l��ng xu�t s�c c�ng nh� hi�u su�t 
làm vi�c t�i �u và có th
 d	 dàng chuy
n qua s� d�ng có n��c v�i b� 
k�p phun n��c bên ngoài RC-E tùy ch�n.

 

Tay khoan khu�u
t�c đ� ch�m
Chuck gt RC-58

 

 

Tay khoan khu�u RC-58 ng�n 
và nh�. V�i �u đi
m cho t�m 
nhìn t�t và thao tác tho�i mái, 
tay khoan giúp cho b�n làm 
vi�c không b� m�i tay trong các 
ca đi�u tr� dài. Có th
 s� d�ng 
đ��c t�t c� các m�i khoan 
contra-angle có đ��ng kính 
2,35 mm.

Tay khoan th�ng
t�c đ� ch�m
Chuck gt RC-43
V�i hình dáng thon g�n, tay khoan 
đ�m b�o làm vi�c hoàn h�o. C�ng 
nh� tay khoan siêu t�c và tay 
khoan khu�u, tay khoan th�ng 
RC-43 có đ��c h� th�ng ngàm gi� 
m�i khoan ch�c ch�n và linh ho�t.
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Thông s� k� thu�t

2 l� / 4 l�

Ø 1,6 mm

330.000 vòng/phút

Chuck b�m

Có

≥16 W

3 tia

Ø 12,2 mm

2 l� / 4 l�

Ø 1,6 mm

330.000 vòng/phút

Chuck b�m

Có

≥11 W

1 tia

Ø 12,2 mm

2 l� / 4 l�

Ø 1,6 mm

330.000 vòng/phút

Chuck v�n

Có

≥11 W

1 tia

Ø 12,2 mm

Tay khoan siêu t�c Tay khoan siêu t�cTay khoan siêu t�c
RC-98 BC/RM RC-95 BC/RM RC-90 BC/RM

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Chuôi k�t n�i (ISO 9168): 

M�i khoan FG, v�i chu�n EN ISO 1791-1:

T�c đ� quay t�i đa:

H� th�ng ngàm:

Đ�u tay khoan v� sinh:

Công su	t:

Tia phun s�
ng:

Đ��ng kính đ�u tay khoan:

T� l� truy�n:

Chu�n k�t n�i motor:

M�i khoan v�i chu�n EN ISO 1797-1:

T�c đ� quay t�i đa:

Chuôi k�t n�i (ISO 9168):

Chu�n k�t n�i motor:

T�c đ� quay � 2,2 bar – 3bar:

Moment quay:

Công su	t t�i đa:

Loi:

Loi:

Loi:

1:1

ISO 3964

Ø 2,35 mm

25.000 vòng/phút

1:1

ISO 3964

Ø 2,35 mm

25.000 vòng/phút

2 l� / 4 l�

ISO 3964

20.000 – 25.000 vòng/phút

4 Ncm

20 W

Air motor
RC-20 BC/RM

Tay khoan khu�u
RC-58

Tay khoan th�ng
RC-43

Showroom - Trung Tâm CSKH: K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill, 
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882 

Cửa Hàng: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

www.nkluck.vn | contact@nkluck.com
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B� k�p phun n��c 
bên ngoài RC-E
B� k�p phun n��c bên ngoài 
RC-E là m�t ph� ki�n d	 dàng k�t 
n�i và kinh t� đ
 chuy
n đ�i tay 
khoan ch�m RC sang s� d�ng có 
n��c.

Air motor
RC-20 BC/RM
V�i tr�ng l��ng nh�, air motor 
RC-20 mang đ�n công su�t làm 
vi�c cao và hi�u qu�. Air motor 
RC-20 c�ng có s�n l�a ch�n có 
thêm b� k�p phun n��c bên ngoài 
theo mong mu�n.


