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Módulo Star

Pode receber qualquer tipo de peça de mão, pois seu terminal possui 
acoplamento universal borden.
Seu sistema de ar tem um preciso regulador de pressão, purgador 
manual para a retirada do excesso de água do sistema, ltro de 
ultraprecisão garantindo ar limpo e manômetro de fácil leitura.

Construído com chapas de aço pintadas eletrostaticamente para garantir 
excelente acabamento e grande durabilidade.
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O pedal pneumático é progressivo permite rápido acionamento da peça de mão e um eficaz controle de 
sua velocidade. Seu design compacto, permite que o usuário tenha um fácil e ágil acesso aos seus 
controles. Bem como seu gabinete possui pés antideslizantes de silicone.

Uma conexão borden (2 furos – universal);
Regulador de pressão;

Composto por:

Purgador manual;

Pés de silicone;

O Módulo Star Dentscler é um equipamento pode receber qualquer tipo de peça de mão, pois seu 
terminal possui acoplamento universal borden.

Seu sistema de ar tem um preciso regulador de pressão, purgador manual para a retirada do excesso de 
água do sistema, filtro de ultraprecisão, sendo assim, garante ar limpo e manômetro de fácil leitura.

Esse equipamento foi desenvolvido visando auxiliar o profissional protético no 
preparo de trabalhos que necessitem de utilizar peças de mão pneumáticas que 

permitem alta produtividade, sendo simples e pratico de operar.

Filtro ultra precisão;
Pedal pneumático progressivo;

Niples em metal cromado;

O Módulo Star Dentscler necessita somente de uma entrada de ar com pressão mínima de 60lbs para 
alimentação, utiliza conexão de 3/16 travado com anilhas (fornecido). O Módulo é totalmente construído 
com chapas de aço pintadas eletrostaticamente, sendo assim, garante excelente acabamento e grande 
durabilidade.

Gabinete em chapa de aço;

*Não acompanha peça de mão


