
Mnoho stomatologů na celém světě by si přálo vlastnit 
pro ošetřování svých pacientů ty nejbezpečnější  
a uživatelsky nejpříjemnější endodontické nástroje.

Endomotory Endo A class, vyvinuté společností 
SAEYANG MICROTECH, jsou perfektní volbou ke 
spokojenosti stomatologů po celém světě.

Endo A class, bezdrátový endomotor, vyvine 120 až 2000 
otáček / min s točivým momentem 3.0 Ncm (poměr 16:1).

Endo A class má také dokonalou bezpečnostní funkci auto 
stop reverse, která je při endodontickém ošetření pro 
pacienty naprosto zásadní.

Přesná redukce rychlosti a násadce přispívají při 
endodontických ošetřeních k bezpečnosti a dokonalosti 
provedení operace.

Technologie vyvíjené po dobu 36 let Vás dovedou  
k neuvěřitelným výkonům.

Jsme přesvědčeni, že naprostá bezpečnost pro pacienty 
je tou nejvyšší prioritou. Je-li překročena mezní hodnota 
daného točivého momentu, nástroj se okamžitě vypne  
a automaticky zahájí běh v opačném směru.

“Filozofie společnosti SAEYANG MICROTECH je 
založena na produkci těch nejbezpečnějších  
a uživatelsky nejpříjemnějších endomotorů  
s excelentním výkonem.”

K tomu všemu má Endo 
A class velmi snadno 
nastavitelné funkce, což 
umožní stomatologům po  
celém světě jednoduše 
provádět prvotřídní 
výkony.

• Variabilní 
nastavení 
Mnohem 
snadněji 
nastavitelné 
funkce.

• Tichý pohon 
Velmi tichý 
pohon umožní 
komfortní pocit 
pacienta  
v průběhu 
endodontického ošetření .

• Snadné odejmutí 
Násadec s variabilním rozsahem rychlostí je mnohem 
snadněji vyměnitelný.

• Dobíjení 
Výborné dobíjecí baterie s dlouhou výdrží, díky nimž 
je možná operace trvající až jednu hodinu po pouhé 
jeden a půl hodině dobíjení.

Experience
Unbelievable Performance

Specification

“Performance through Cordless“

Creat Cordless Performance
Endo        class
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Max. Torque 3.0Ncm(with ratio 16:1)

Speed range 120~2000rpm(4:1, 10:1, 16:1, 20:1)

Program Memory 4 EA

Charge Min. 90min

Performance Min. 90min

Battery Type 1.2V/1000mAh(2PCS)

Input AC 100V ~ 240V 50/60Hz

Fuse 2A/250V

Dimension with Angle 27(W)29(D)135(H)

Weight with Angle 150g Creat Cordless Performance
Endo        class

Specifikace
Max. točivý moment 3,0 Ncm (poměr 16:1)
Rozsah rychlostí 120 ~ 2000rpm  
(4:1, 10:1, 16:1, 20:1)
Programová paměť 4 EA

Dobíjení min. 90min
Doba použití min. 90min
Typ baterie 1,2V/1000mAh (2ks)
Příkon AC 100V ~ 240V 50/60Hz
Pojistka 2A/250V

Rozměry s kolénkem: 
27 (šířka) x 29 (hloubka) x 135 (výška)
Váha s kolénkem 150g

cena: 19.360,- s DPH



Bezpochyby je velmi důležité představit stomatologům 
po celém světě přesné a odolné nástroje pro provádění 
endodontických ošetření na svých klinikách.

Endo E class, vyvinutý společností SAEYANG 
MICROTECH, Vás přesvědčí vynikajícími výsledky díky 
svým přesným a stálým výkonům při endodontických 
ošetřeních, které Vám můžeme s jistotou garantovat. 

Endo E class endomotor dosáhne 20 až 17500 otáček  
a má vysoký točivý moment 9,9 Ncm. Může pracovat za 
velmi stabilních podmínek. Navíc má naprosto dokonalou 
bezpečnostní funkci auto stop reverse, která zajišťuje 
bezpečnost pacienta při endodontickém ošetření.

SDE-EM24 pro endo E class je elektrický typ motoru,  
který může být široko kompatibilní s jakýmkoliv 
násadcem.

Násadec lze také velmi snadno a pohodlně zapojit či 
odpojit.

Navíc je použitelný s mnoha dalšími násadci, což je jak 
pro stomatology tak pacienty pohodlnější a uživatelsky 
příjemnější.

Obzvláště redukční převody (4:1, 10:1, 16:1, 20:1), 
které společnost SAEYANG MICROTECH vyvinula na 
základě svých zkušeností nasbíraných za 36 let působení, 
umožňují provádění velmi dobrých výkonů s Endo E class.

“Naší filozofií je dodávání co 
nejefektivnějších endomotorů  
s vynikajícím výkonem.”
Endo E class velmi rychle 
nastavíte. Můžete 
nastavit různé 
programové režimy 
dle přání.

Má funkci 
paměti pro 15 
nastavených 
programů, což 
Vás dovede 
ke snadnému 
a pohodlnému 
výkonu.

Specifikace
Max. točivý moment 9.9 Ncm (kromě 6:1) 
Rozsah rychlostí 20~17, 500rpm 
(6:1, 8:1, 10:1,16:1, 20:1, 64:1) 
Programová paměť 15 EA

Příkon AC 100 ~ 120V 50/60Hz,  
AC 220 ~ 240V 50/60Hz
Pojistka 1A/250V (AC100~120V), 2A/250V 
(AC220~240V)

Rozměry s kolénkem: 
20 (šířka) x 196 (délka) 
Váha s kolénkem 180g

cena: 17.787,- s DPH
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