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Planmeca PlanMill® 40 S
Para uma fresagem potente e precisa

Planmeca PlanMill® 30 S
Unidade de nível de entrada 
oferece grande valor

Planmeca PlanMill®

Levando a fresagem para o próximo nível
Nossas unidades de fresagem Planmeca PlanMill® são a principal escolha 
para fresamento rápido e preciso diretamente em uma clínica odontológica. 
Com seu desempenho aprimorado e vários recursos inteligentes, as 
unidades oferecem a experiência de fresagem mais avançada do mercado.

• Motores lineares para maior precisão

• Computador de bordo para um fl uxo de trabalho independente e controle otimizado

• Ampla gama de aplicações – pilares, coroas, inlays, onlays, facetas laminadas e pontes de até 6 unidades

• Caminhos de ferramenta inteligentes – otimizados para atender às características do material 

• Manutenção guiada – desde limpezas diárias e mudanças de água a notifi cações anuais de manutenção 
preventiva

• O software pioneiro de Gestão Clínica Planmeca Romexis® para máxima efi ciência: monitoramento em 
tempo real do status da tarefa, estatísticas de fresagem, visão de log de diagnóstico e guias rápidos

e valor

• Velocidade de fresagem rápida – dois eixos, 80.000 RPM e 
8–10 minutos por restauração

• Troca de ferramentas automatizada para 10 ferramentas

Materiais
Materiais em cerâmica
IPS e.max CAD
IPS Empress CAD
IPS Empress CAD Multi
VITA SUPRINITY PC
VITABLOCS Mark II
VITABLOCS TriLuxe forte
Straumann n!ce

Materiais cerâmicos 
híbridos
VITA ENAMIC
VITA ENAMIC multiColor
GC CERASMART

Materiais à base de resina
Telio CAD

Materiais de zircônio
IPS e.max ZirCAD

Blocos de pilares para 
Planmeca PlanMill® 40 S
IPS e.max CAD
Telio CAD

• Unidade de fresagem de eixo único de alta 
velocidade

• Aproximadamente 16–18 minutos 
por coroa

• O eixo rotativo permite fresar ambos os 
lados do bloco com um único eixo

• Troca de ferramentas automatizada para 
5 ferramentas
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Scanner intraoral 
Planmeca Emerald™

Indicações Obturações/onlays
Facetas
Coroas
Pontes
Arcos completos
Digitalização dos corpos
Moldes
Impressões

Integração Integrado em uma unidade odontológica 
Planmeca ou conectado a um computador 
- em breve a integração com o Microsoft 
Surface Pro 

Saída de dados Digitalização de arcos inferiores e 
superiores em oclusão exportadas como 
arquivos STL abertos

Opções de digitalização Cor verdadeira

Ponta de digitalização 1 opção; removível, autoclavável, 
esterilizável

Campo de visão (largura x 
altura)

17,6 x 13,2 mm

Tecnologia 
anti-embaçamento

Ponta ativamente aquecida, operação 
garantida sem embaçamento quando 
usada intraoralmente

Velocidade de captura A captura de vídeo exibe mais de 36 
conjuntos de dados 3D por segundo

Cabo da interface Conexão tipo USB A na ponta do laptop
Conexão tipo USB C na ponta do scanner
Todos os cabos são projetados para 
transmitir dados via USB 3.0

Fonte de luz Lasers vermelho, verde e azul

Tecnologia de digitalização Triagem de padrão projetada

Dimensões Scanner com ponta: 41 x 45 x 249 mm 
(1,6 x 1,8 x 9,9 pol.)

Peso Corpo do scanner: 218 g (7.5 oz)
Ponta do scanner: 17 g (0.6 oz)

Requisitos mínimos do sistema do computador
Computador Laptop ou computador de mesa - 

especificações do tablet Microsoft Surface 
que virão mais tarde

Processador Intel i7, 7ª geração (série 7700) ou superior
Memória RAM 16 GB
Placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 4 GB ou superior
Monitor Resolução Full HD
Cabo da interface USB 3.0
Sistema operacional Windows 10 (64 bit) Pro

Especifi cações técnicas

Software 
Planmeca PlanCAD® Easy 
Indicações Obturações/onlays

Facetas
Coroas
Pontes
Pivôs

Licenças Suspensas Licença de digitalização
Licença de desenho e fresamento
Licença completa (digitalizar, desenhar 0e 
fresar)
Licença apenas para fresar

Sistemas operacionais Windows 8.1 (64 bit) Pro
Windows 10 (64 bit) Pro

Unidade de fresamento 
Planmeca PlanMill® 40 S
Requisitos de potência 100/240 VAC
Frequência da rede 50/60 Hz
Entrada de alimentação 1000 W
Peso 72,6 kg (160 lbs)
Dimensões quando 
fechado (L x A x P)

661 x 455 x 508 mm (26 x 17,5 x 20 pol.)

Limitações mínimas 
exigidas

Laterais 51 mm (2 pol.)
Fundo 51 mm (2 pol.)
Parte superior 305 mm (12 pol.)

Temperatura de 
armazenamento

-40–70ºC (-40–158ºF)

Condições de 
funcionamento

15–35ºC (59–95ºF)
0 a 90% de umidade relativa
altitude máxima de 2000 metros (6.592 pés)

Requisitos de suprimento 
de ar

Pressão e fluxo:
Constante 3,5–9,0 bar (50–130 psi)
Mínimo 60 l/min (2 cfm)
Pureza do ar:
Contaminantes sólidos (classe 3);
nível de filtração melhor que 5 μm para 
sólidos
Teor de água (classe 4); 
ponto de orvalho de pressão máxima +3 ºC
Teor total de óleo (classe 3);
teor máximo de óleo 1 mg/m3

Tanque de lubrificante de 
refrigeração

3,4 l

Trocador de Ferramentas 10 posições de ferramentas automatizadas
Fuso 80 000 rpm
Conexão de dados Cabeamento Ethernet Cat5 ou Cat6

Unidade de fresamento 
Planmeca PlanMill® 30 S
Requisitos de potência 100/240 VAC
Frequência da rede 50/60 Hz
Entrada de alimentação 1000 W
Dimensões quando 
fechado (L x A x P)

661 x 455 x 508 mm (26 x 17,5 x 20 pol.)

Limitações mínimas 
exigidas

Laterais 51 mm (2 pol.)
Fundo 51 mm (2 pol.)
Parte superior 305 mm (12 pol.)

Temperatura de 
armazenamento

-40–70ºC (-40–158ºF)

Condições de 
funcionamento

15–35ºC (59–95ºF)
0 a 90% de umidade relativa
altitude máxima de 2000 metros (6.592 pés)

Requisitos de suprimento 
de ar

Pressão e fluxo:
Constante 3,5–9,0 bar (50–130 psi)
Mínimo 60 l/min (2 cfm)
Pureza do ar:
Contaminantes sólidos (classe 3);
nível de filtração melhor que 5 μm para 
sólidos
Teor de água (classe 4); 
ponto de orvalho de pressão máxima +3 ºC
Teor total de óleo (classe 3);
teor máximo de óleo 1 mg/m3

Tanque de lubrificante de 
refrigeração

3,4 l

Trocador de Ferramentas 5 posições de ferramentas automatizadas
Fuso 80 000 rpm
Conexão de dados Cabeamento Ethernet Cat5 ou Cat6

Scanner intraoral 
Planmeca PlanScan® 
Indicações Obturações/onlays

Facetas
Coroas
Pontes
Arcos completos
Digitalização dos corpos
Moldes
Impressões

Integração Integrado em uma unidade odontológica 
Planmeca ou conectado a um computador

Saída de dados Digitalização de arcos inferiores e 
superiores em oclusão exportadas como 
arquivos STL abertos

Opções de digitalização Em cores ou na escala de cinza
Pontas de digitalização Removível, autoclavável, esterilizável
Campo de visão (largura x 
altura)

Cor da ponta: 11,8 x 18,0mm
Tamanho 2, ponta padrão: 15,0 x 20,0 mm
Tamanho 1, ponta paisagem: 12,7 x 9,2 mm
Tamanho 0, ponta do retrato: 12,5 x 11,8 mm

Tecnologia 
anti-embaçamento

Ponta ativamente aquecida, operação 
garantida sem embaçamento quando 
usada intraoralmente

Velocidade de captura Captura de vídeo exibindo mais de 
10 conjuntos de dados 3D alinhados por 
segundo

Cabo da interface Firewire 800 ou Thunderbolt 
(via adaptador)

Fonte de luz Laser azul
Tecnologia de digitalização Triagem de padrão projetada
Dimensões Scanner com ponta: 48 x 53 x 276 mm 

(1,9 x 2,1 x 10,9 in.)
Peso Corpo do scanner: 516 g (18 oz)

Ponta do scanner: 28 g (1 oz)
Software de digitalização 
de apoio

Windows 8.1 (64 bit) Pro
Windows 10 (64 bit) Pro


