
Kolénka a Násadce

Série S-Max M

MADE IN JAPAN



KOLÉNKA 1

Kolénka a Násadce

Expert
Perfection®

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

LIEHMANN CZ, s.r.o.
âernomofiská 3, 101 00 Praha 10, âeská republika
Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716
e-mail: liehmann@volny.cz

Vá‰ prodejce NSK:

NSK EUROPE GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 8, D-65760 Eschborn, 
Germany, Tel.: +49/6196/77606-0, fax: +49/6169/77606-29

Zmûny vyhrazeny.



2 KOLÉNKA

Bezkonkurenčně Silný Záběr
a Jedinečný Úchyt
Kolénka a násadce série S-Max M jsou předurčena k dosažení

vysokého výkonu při malých nákladech. Trvanlivý, tichý,

ergonomický a dobře vyvážený nástroj umožňuje snadný

přístup a ideální uchopení díky jedinečnému úchytu.

Série NSK S-Max má design bez kompromisů.

Přesvědčte se o tom i Vy sami.

www.nsk-inc.com



KOLÉNKA 3

Kolénka a Násadce Keramická ložiska

Keramická ložiska jsou o 25% 

tvrdší než běžná ocelová, ale mají 

jen poloviční hmotnost. Protože 

opotřebení třením mezi kuličkami 

a drážkou ložiska je podstatně 

nižší, účinnost a životnost se 

výrazně zvyšuje.

(M95L / M95)

Čtyřbodový sprej & celulární skleněná optika

Čtyřbodový sprej NSK účinně 

chladí celé ošetřované místo. 

Celulární světlovod dodá dostatek 

světla přesně tam, kde je třeba.

(Čtyřbodový vodní sprej: 

M95L / M95)
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Štíhlý design s pláštěm z ušlechtilé oceli

Štíhlý ergonomický design opláštění nástroje zaručuje 

ten nejlepší přístup k místu ošetření, má vynikající 

vyváženost a optimální úchyt.

Clean Head System

Patentovaný systém NSK Clean 

Head je speciální mechanismus 

vytvořený za účelem automatického 

zabránění vniknutí ústních tekutin 

a jiných znečišťujících látek 

do hlavičky turbíny, což prodlužuje 

životnost ložisek.

NSK „UP2“ tlačítková kleština

Nové řešení kleštiny NSK garantuje mimořádnou 

retenci vrtáčku a bezpečnost pacientů. Tlačítko 

kleštiny je zároveň zvětšeno pro usnadnění vkládání 

a vyjímání vrtáčků lékařkám s jemnější rukou.

Tichý a bez vibrací

NSK ultra-precizní mikro-strojová technologie byla 

využita při konstrukci vnitřního hnacího systému což 

snižuje hlučnost a vibrace na nejnižší možnou úroveň 

a zvyšuje komfort pacientů i ošetřujícího personálu.

Ští

vaný systém NSK Clean 

Head je speciální mechanismus 

vytvořený za účelem automatického 

zabránění vniknutí ústních tekutin 

a jiných znečišťujících látek 

do hlavičky turbíny, což prodlužuje 

životnost ložisek.

NSK „UP2“ tlačítková kleština

NoNoNoNoNNNoNoNoNoNoNoNoNoNoNNoNovévévévévééévévévévévévévévévévév  řřřřřřřřřřřř řř řřřřřešešešešešeššššešešešešešeššešešešešeneneneneneneneneeneneneneneneníí ííííííííííííí klklkklklklklklklkklklklkkklklklešššešeššššešešeešeššešešešee titititititititititititititiit nynynynynynynynynynynynynyyy NNNNNNNNNN N NNNNNSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKK g g gg gggg g gg g garararaararararara aaaaa
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Tichý a bez vibrací

NSK ultra-precizní mik

využita při konstrukci v

snižuje hlučnost a vibra

a zvyšuje komfort pacien
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Čtyřbodový sprej

Autoklávovatelné 
až do 135°C

Omyvatelné
v thermodesinfektoru

Světelné MODEL: M95L OBJ. KÓD: C1023
Nesvětelné MODEL: M95 OBJ. KÓD: C1026
Červené, převod do rychla 1:5.
• Čtyřbodový sprej.

• Pro turbínové vrtáčky FG (ø1,6mm).

• Max. otáčky: 200.000 ot./min.

Světelné MODEL: M25L OBJ. KÓD: C1024
Nesvětelné MODEL: M25 OBJ. KÓD: C1027
Modré, převod 1:1.
• Jednobodový sprej.

• Pro kolénkové vrtáčky RA (ø2,35mm).

• Max. otáčky: 40.000 ot./min.

Světelné MODEL: M15L OBJ. KÓD: C1025
Nesvětelné MODEL: M15 OBJ. KÓD: C1028
Zelené, redukce 4:1.
• Jednobodový sprej.

• Pro kolénkové vrtáčky RA (ø2,35mm).

• Max. otáčky: 10.000 ot./min.

Nesvětelný MODEL: M65 OBJ. KÓD: C1008
Rovný násadec, převod 1:1.
• Jednobodový sprej.  • Pro HP vrtáčky a frézy (ø2,35mm).

• Pro kolénkové vrtáčky RA (ø2,35mm).✽

✽ Při použití zarážky, která je součástí standardního balení.

• Max. otáčky: 40.000 ot./min.
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