
ultramat s
HIGH SPEED TRITURATOR

MIXADOR DE CÁPSULAS DE ALTA VELOCIDADE



S de simples!
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Mixador  de  Cápsulas

• Mistura exata e consistente

• Extremamente silencioso e com baixa vibração

• Simples de usar – apenas 3 botões

• Compatível com todas as cápsulas

•  Fácil de limpar

•  Identificador de baixa potência  

 e função de desligar 

•  Bi-volt



Mistura  exata 

e  cons is tente 

O Ultramat S tem um 

microprocessador interno que 

controla o tempo de oscilação, 

garantindo uma mistura mais 

exata e consistente.

Baixa  v ibração e 

extremamente  s i lenc ioso  

Diferente de outros mixadores de 

cápsulas, o Ultramat S tem um 

ruído muito baixo. Apresenta uma 

vibração mínima assegurando que 

sua parte externa não se mova 

fazendo com que ele permaneça 

estável.

Compat íve l  com  

todas  as  cápsu las 

Apresenta garfo flexível que   

se encaixa em qualquer cápsula 

arredondada (cápsulas de 

amálgama), e também nas  

que contém êmbolos (como 

as cápsulas de cimento de 

ionômero de vidro).

Fác i l  de  l impar! 

A superfície lisa do aparelho é 

higiênica, facilitando a limpeza 

e o controle de infecção. Esta  

superfície plástica não-porosa 

pode ser limpa com qualquer 

desinfetante dental. 

Bi -vo l t 

O Ultramat S opera nas 

voltagens entre 100-120 e 

220-240V, 50 e 60Hz – sendo 

compatível com várias voltagens 

e freqüências.

Indicador de baixa potência  

e  função de  des l igar 

Caso haja uma queda de energia 

elétrica (a potência exigida pelo 

aparelho é de 100-120V e 220-240V), 

a luz azul que indica a potência irá 

piscar e o aparelho não irá funcionar 

até que seja fornecida a energia 

necessária. Isso previne que ocorra 

uma falha na mistura do material.

Trava  de  segurança 

O Ultramat S interrompe 

imediatamente a mistura ao 

levantar a tampa transparente.

Saída  de  a l ta  energ ia , 

entrada  de  pouca  energ ia 

A freqüência do processo de 

mistura é de 4550 oscilações por 

minuto (+/- 1%), O Ultramat S 

garatante a completa mistura de 

qualquer material, consumindo 

pouca energia.

ultramat S características:

Muito  s imples ,  um  

botão para  cada  fase 

Existem três opções de tempo, 

6, 8 e 10 segundos para misturar     

os materiais encapsulados.  

A mistura pode ser interrompida  

ao pressionar estes botões durante   

a operação ou apenas ao se  

levantar a tampa.



Fabricado na Austrália pela SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Austrália 1 800 337 003 
Áustria 00800 022 55734 
Brasil 0800 770 1735
França 00800 0225 5734
Deutschland 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Itália 800 780625 
Nova Zelândia 0800 734 034
Espanha 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
EUA e Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au 
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Ultramat S 
(em todos os países – inclui cabo de 
força para todas as regiões na qual 
o produto é distribuído)
Código de pedido 5546058

Dimensões:

largura profundidade    altura

217mm  173mm  180mm 

8 1/2“ 6 3/4” 7 1/8”

 

Voltagem:

100 - 120 volts

220 - 240 volts

50 - 60 Hz

Bivolt:

2.43kg 

5.4lbs 
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