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O TEMPO ESTÁ DO SEU LADO.
A Ceramill Matik marca uma nova era na fabricação in-house.
Como uma solução de produção inteligente, a Matik se diferencia
claramente das fresadoras convencionais com troca de blocos.
Com uma unidade de fabricação totalmente integrada, ela oferece
ao laboratório a possibilidade de projetar seu fluxo de trabalho
de forma independente e flexível, reduzindo drasticamente o
esforço e a complexidade do gerenciamento de materiais e ferramentas. A manutenção automática, a limpeza e a alteração dos
modos de operação economizam tempo e ajudam o técnico a
focar no essencial – o trabalho odontológico.
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OS BENEFÍCIOS COMPARADOS COM O PADRÃO DA INDUSTRIA.

TEMPO
_Alimentação automática de materiais
e ferramentas
_Processamento e desempenho DNA:
carving, thrilling, usinagem rápida
_Manutenção e limpeza automática
_Gerenciamento de ferramentas e
materiais totalmente automático

4

DINHEIRO

CONVENIENCIA

_Maior desempenho e máxima diversidade de materiais e indicações
com baixo custo de investimento

_Tempo de preparação curto devido à alta capacidade de materiais

_Redução de custo devido ao controle do desgaste das ferramentas

_Mudança de trabalho seco / molhado automatizado

_Nenhum investimento adicional nem custo com terceirização

_Flexibilidade no gerenciamento de trabalhos, mesmo com operações
em andamento

_Sem necessidade da realizar limpeza manual

_Automatização de múltiplos turnos, sem a necessidade de intervenção manual
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CERAMILL MATIK. 3 EM 1.
A Ceramill Matik abre um segmento ainda único dentro do universo odontológico digital. Sendo a primeira unidade de serviço completa, a Matik combina três maquinas em uma só.
Além da estação de processamento atual, o sistema executa as funções de um sistema de gerenciamento de estoque totalmente automatizado, como também de um dispositivo de
limpeza. O suporte em carregamento, limpeza e gerenciamento de materiais permite uma grande economia de tempo nas rotinas diárias do laboratório. Além disso, ferramentas adicionais
de software ajudam a otimizar o uso dos materiais e das ferramentas, devido ao RFID*, não importando se os recursos a serem utilizados são colocados dentro ou fora do sistema.
Outro destaque é o novo modelo de estação de usinagem 5 eixos. Em desenvolvimento, por exemplo, o foco principal estava na vasta diversidade de indicações e materiais. A Ceramill
Matik surgiu para oferecer métodos de processamento inovadores, como o patenteado modo carving (60 % de otimização de tempo), thrilling (produção de abutments em cerâmica)
e a velocidade de usinagem para os materiais acrílicos, bem com o máximo alcance de materiais, desde metal duro e pré-sinterizado, zircônias, acrílicos e etc.

_Máxima otimização de tempo através do gerenciamento
automático de ferramentas e materiais
_Maior conveniência possível devido a automação
da troca de usinagem seco/molhada, como também
limpeza automática
_Completa variedade de aplicações devido a inúmeras
indicações e do portfólio de materiais

UNIDADE DE CADEIA
DE FORNECIMENTO

UNIDADE DE
PRODUÇÃO

_Seguro devido ao constante desenvolvimento do software
e do portfólio dos suportes de blocos expansivos

UNIDADE DE AUTOMATIZAÇÃO

*RFID – Identificação por meio de ondas eletromagnéticas
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Unidade de Controle DNA 10 eixos – central de controle
Controle de 10-eixos para ativação mecânica
10” Touchscreen – visor de operação
Integrado e intuitivo gerenciador de operações
Spindle 100k alta frequência – a fonte de carga
Rolamento híbridos, spindle de alta performance
(100,000 rpm)
Estoque de fresas para 26 unidades – o gerenciador de fresas
Gerenciamento de ferramentas suportado por RFID, otimizado,
com magazines de ferramentas substituíveis
Estação de processamento 5 eixos – a fresadora
Alta qualidade, dinâmica e estável sistema 5 eixos
Sistema industrial para fixação do porta bloco – a unidade de fixação
Preciso, estável e consistente sistema para fixação do porta bloco
Câmera HD interna – visão completa
Câmera para monitoramento remoto durante o processo de produção
Magazine de bloco 36 unidades – o gerenciador de materiais
Gerenciamento de estoque suportado por RFID e otimizado no tanque
de peças em bruto
Ceramill Cleanstream – o especialista em automação
Sistema integrado de limpeza com esteira de resíduos de usinagem,
circuito de refrigeração e sistema de aspiração
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MAGAZINE DE BLOCOS INTEGRADO =
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS INTEGRADO
A Ceramill Matik é a novidade do mercado no campo de gerenciamento de material . Todos os materiais
já podem ser lidos na embalagem ou diretamente no sistema e casados com os suportes inteligentes.
Um chip eletrônico RFID especialmente legível, acoplado à porta bloco, permite que todas as informações
relevantes dos materiais sejam lidas a qualquer hora dentro ou fora da fresadora. O usuário sempre tem
uma visão geral dos materiais usados e do processo de manipulação por conta da variedade de materiais,
as alturas e formas são reduzidas significantemente.
A Ceramill Matik oferece uma capacidade sem precedentes. Suportado por um processo autônomo de
troca e limpeza, devido a um processo de usinagem com segurança, usinagens durante a noite ou nos
fins de semana não representam mais um problema.
Além disso, os trabalhos acabados podem ser convenientemente removidos do magazine de blocos
durante o processo de usinagem. O usuário é informado do status atual de cada trabalho através
de LEDs coloridos no magazine de blocos.

_Otimização de tempo devido a eliminação dos processos de carregamento de bloco e do acesso
direto a todos os materiais
_Gerenciamento transparente de materiais e processos seguros através de porta blocos
inteligentes e sistema de luzes para identificação do material finalizado
_Capacidade de armazenamento máximo para produção durante a noite e finais de semana

RFID

Porta bloco inteligente com a braçadeira industrial
para sistema de fixação e a integração do chip RFID
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Máxima variedade de materiais e indicações devido
aos porta blocos intercambiáveis

GESTÃO INTELIGENTE DE FERRAMENTAS
PARA UM PORTFÓLIO ORGANIZADO
A Ceramill Matik finalmente resolveu um dos maiores problemas na fabricação odontológica CAD/CAM – o gerenciamento de ferramentas. Nunca mais as fresas deverão ser
descartadas quase sem uso, porque o material ao qual elas pertencem e a vida útil atual
são desconhecidas. Nunca mais as ferramentas deverão ser direcionadas manualmente
ao software para garantir a segurança do processo.
A solução inovadora no gerenciamento de ferramentas traz o processo inteligente.
Juntos a fresa e a embalagem da fresa formam uma unidade que pode ser usada
diretamente e de forma conveniente e sem um local definido na bandeja de ferramentas.
Através da integração de um chip RFID na embalagem, os dados da ferramenta são lidos
pela máquina e o status atual armazenado na bandeja de ferramentas depois
de cada processo executado.
Assim como na tecnologia da sala de limpa, as ferramentas inteligentes são protegidas
por uma sobre pressão de ar no compartimento de armazenamento de ferramentas,
evitando assim que algum resíduo entre no compartimento. Garantindo maior segurança
no processo durante a produção.

Armazenamento livre de poeira é ativado na máquina devido à tecnologia de limpeza

_Otimização de tempo no gerenciamento devido a chip RFID e fresas
específicas para cada material identificadas por cor ou código

RFID

RFID

_Redução de custo devido ao uso controlado da ferramenta
_Identificação de ferramentas automática e um compartimento de armazenagem
de ferramentas na área de usinagem protegido por sobre pressão de ar para
garantir a segurança do processo

Bandeja de fresas com 26 slots com fácil troca
e carregamento

Fresas inteligentes com material específico por
cor e código
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A CHAVE PARA A AUTOMAÇÃO É A LIMPEZA
Só com um conceito de limpeza bem pensado consegue assegurar uma produção sustentável e eficiente. E por isso que a Ceramill Matik foi projetada, a partir do zero para atender
a essa exigência.
Um revestimento especial durável, barras de irrigação laterais, irrigação de 360 ° através
do suporte do spindle e uma câmara de sobre pressão para proteger as ferramentas
ajudam a manter a estação de usinagem permanentemente limpa. Suportada por duas
poderosas bombas industriais no Ceramill Cleanstream, com capacidade total de irrigação
de cerca de 40 litros por minuto, a câmara de usinagem é irrigada de forma autônoma e
completa. Um processo de mudança automática entre os processos de usinagem garante
uma economia de tempo significativa no manuseio e na capacidade máxima de produção,
sem exigir qualquer intervenção.
A esteira de resíduos de usinagem integrada no Ceramill Cleanstream permite o fácil
descarte dos resíduos e a capacidade máxima durante a operação contínua do sistema,
separando as partículas sólidas no meio de irrigação.

_Produção autônoma e otimização de tempo através da limpeza automática
_Capacidade máxima de produção e troca automática molhado / seco, devido
a autolimpeza da câmara de usinagem
_Eliminação conveniente de resíduos através da separação de resíduos na esteira

Separação automática de resíduos
na esfera de resíduos

Design de limpeza fácil da câmara de usinagem
e revestimento resistente a água

10

Limpeza a 360 ° do espaço interior

#PRIMETIME – TODO O FOCO NO QUE É ESSENCIAL.
A Ceramill Matik suporta as rotinas do dia a dia dos laboratórios com o gerenciamento complexo de ferramentas, materiais e trabalhos, para que o usuário possa focar e realizar
suas atividades importantes. Como resultado, o operador recupera o seu papel de líder no processo de fabricação digital e não a máquina.

FLUXO DE TRABALHO
NO LABORATÓRIO

MÁQUINAS CONVENCIONAIS CAD/CAM
Tempo de trabalho produtivo:
60%

CERAMILL MATIK
Tempo de trabalho produtivo:

100%

100%
+ TRABALHO NOTURNO/FINAIS DE SEMANA

Mudanças de materiais, mudanças de ferramentas, processos de limpeza e gerenciamento de estoques ditam a rotina
diária do técnico em prótese dentária.

Foco total nas atividades importantes.

READY
FOR

11

UMA ÚNICA SOLUÇÃO PARA TODOS OS TAMANHOS DE LABORATÓRIO
LABORATÓRIOS PEQUENOS
Todos os recursos
necessários em um
sistema único

LABORATÓRIOS DE MÉDIO PORTE

LABORATÓRIO DE GRANDE PORTE

A maior parte dos
recursos frequentemente
usados em um sistema
único

A maior parte dos
recursos frequentemente
usados em vários
sistemas

Materiais novos ou
adicionais já registrados
nos holders

Materiais novos ou
adicionais já registrados
nos holders

GERENCIAMENTO TRANSPARENTE DE RECURSOS NO LABORATÓRIO
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A SOLUÇÃO CORRETA PARA TODOS

AUTOMAÇÃO
²ceramill® motion 2

²ceramill® motion 2

Dry-Package

Hybrid-Package

5X
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²ceramill® motion 3

5X

READY
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²ceramill® matik

5X

RFID
READY
FOR

5X

RFID
READY
FOR
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ALMA HIGH-TECH.
DESENVOLVIDO A PARTIR DO ZERO – A TECNOLOGIA DE
CONTROLE PARA ALTA PERFORMACE ODONTOLÓGICA.
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HARD E SOFTWARE DE UMA ÚNICA FONTE.
A COMBINAÇÃO PERFEITA.
Fluxos de trabalho odontológicos exigem o hardware certo. Para refletir a variedade de inovações de software, a complexidade das funções de desenho recém desenvolvidas no sistema
Ceramill de forma simples e intuitiva no processo de fabricação, a Ceramill Matik fez do hardware um dos pilares. O gerenciamento digital, via RFID reduz a complexidade no gerenciamento
de recursos. A limpeza autônoma e os processos de troca automática permitem processos de fabricação em múltiplos estágios de restaurações criadas digitalmente – sem nter- venção
manual (por exemplo na área de próteses removíveis e fixas).
Além disso, o serviço total da unidade Ceramill Matik abre múltiplas possibilidades para as funções de serviços adicionais. O desenvolvimento interno do sistema de controle em conjunto
com o sistema de operação integrado e a câmera HD permitem acesso total em dispositivos de celulares no futuro em qualquer lugar do mundo. Além disso, essa combinação propor- ciona
suporte rápido e fácil aos usuários, quando solicitam ou encontram necessidades de serviço.
A recém criada inteligência em gerenciamento de materiais e ferramentas, o desempenho preciso e orientado da unidade de usinagem e o conceito de suporte flexível criam a base
bem - sucedida para o processo de eficiência de fabricação.Um sistema para o futuro.

ceramill
ce
era
r miill dna
a
HARDWARE

CONTROLE

PROCESSOS

SPEED PROCESSING
DESEMPENHO
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SUPORTE COMPLETO NO LOCAL
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Desde o envio, instalação , manutenção preventiva até reparos no local – com a Ceramill Matik, a Amann Girrbach estabelece ainda mais um novo padrão em serviço completo.
O Ceramill Matik é montado e colocado em operação diretamente no laboratório com a ajuda dos nossos parceiros de logística e o Ceramill Field Service. O serviço durante todo
o ciclo de vida da unidade também e fornecido diretamente no local – sem a necessidade de devolução do sistema!
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ENVIO E INSTALACÃO DIRETO

SERVIÇO DE CAMPO
CERAMILL AMANN GIRRBACH

Envio e instalação diretamente no local indicado

Manutenção e serviços no local em todo o mundo

COMPLETAS E INFINITAS INDICAÇÕES.

INDICAÇÕES
Coroa / Ponte fixa / Coroa reduzida
Inlay / Onlay
Faceta
Overpress total
Telescópicos
Sliding element
Abutment unitário/pontes
Abutment unitário de titânio
Ponte sobre bases de titânio cônicas
Pontes aparafusadas sobre base de titânio
Barras sobre bases de titânio
Placas miorrelaxanter
Provisórios do tipo casca de ovo
Próteses totais e parciais
Fabricação de modelo digital
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FICHA TÉCNICA

¦ ceramill® matik
Dimensões C/L/A (mm)

780x1.265x1015

Peso vazio/máx. (kg)

310/365

Tensão

100-230 V 50/60 Hz

Potencia (W)

750

Velocidade (rpm)

100.000

Torque spindle (Ncm)

11,2

Pinça (Ø mm)

3

Eixos controlados

9

Tipo de acionamento

Intelligent Closed Loop

¦ ceramill® cleanstream
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Dimensões C/L/A (mm)

780x1.265x985

Peso vazio/máx. (kg)

210/260

Tensão

100-230V 50/60 Hz

Potencia (W)

300

Coolant tank (l)

50

Extração

Preparada

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Maquinas
181200

Ferramentas
Ceramill Matik

760660 Roto RFID 2,5 ZI 

cinza

178660 Ceramill Cleanstream

760661 Roto RFID 1,0 ZI 

cinza

178600 Ceramill Airstream

760662 Roto RFID 0,6 ZI 

cinza

760663 Roto RFID 0,3 ZI 

cinza

Acessórios

760664 Roto RFID 2,5 Sintron 

azul

760665 Roto RFID 1,0 Sintron 

azul
azul

181201

Tool Tray Production

760666 Roto RFID 0,6 Sintron 

181211

Blank Holder 98 Production

760667 Roto RFID 0,3 Sintron 

181213

Blank Holder Blocks UN Production

760668 Roto RFID 2,5 PMMA/Wax 

verde

181214

Blank Holder Ti-Preforms Production

760669 Roto RFID 1,0 PMMA/Wax 

verde

181216

Blank Holder D-Set Production

760670 Roto RFID 0,6 PMMA/Wax 

verde

181217

Blank Holder Baltic Denture Production

760671 Roto RFID 0,3 PMMA/Wax 

verde

181218

Blank Holder Metal Production

760672 Roto RFID 2,0 Ti 

preto

181219
		

Suporte para peça em bruto
Programill Production

760673 Roto RFID 1,0 Ti 

azul

preto

760676 Diamond RFID 1,8 

laranja

760677 Diamond RFID 1,4 

laranja

760678 Diamond RFID 1,0 

laranja

760679 Diamond RFID 0,6 

laranja

760680 Roto RFID 2,5 SC

amarelo

760681 Roto RFID 1,0 SC

amarelo

760682 Roto RFID 0,6 SC

amarelo

760683 Roto RFID 0,3 SC

amarelo

760684 Roto RFID 2,5 DMB DC

branco

760685 Roto RFID 1,0 DMB DC

branco

760686 Roto RFID 0,6 DMB DC

branco

760687 Roto RFID 0,3 DMB DC

branco

760688 Roto RFID 2,5 COCR

marrom

760689 Roto RFID 1,0 COCR 

marrom

760690 Roto RFID 0,6 COCR 

marrom

760692 Roto RFID 2,5 PMMA Denture
760693 Roto RFID 1,5 PMMA Denture
760694 Roto RFID 1,2 Drill

rosa
rosa
verde

760695 Roto RFID 1,0 Wax Denture

vermelho

760696 Roto RFID 3,0 Wax Denture

vermelho

760697 Roto RFID 2,5 Model

vermelho

760698 Roto RFID 2,0 Model

vermelho

19

2022 05
976119 PT

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com

#PrimeTimeMachine

FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
KOREA
Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

hellblau.com

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

