
• Fabricado em alumínio ou latão com tratamento especial cromado.
• Autoclavável até 135ºC.
• Conexão tipo Borden/Midwest.
• Spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da 
broca, com fluxo de 60 ml/minuto.
• Rotação de 420.000 rpm.
• Rotores precisamente balanceados, com torque de 0.13 Ncm.
• Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi).
• Peso ideal líquido inferior a 58 g (latão) e 32 g (alumínio).
• Baixo ruído de trabalho.
• Fixação das brocas acionada por meio de um botão localizado na 
parte de trás da cabeça da Peça de Mão (PUSH BUTTON).

Não acompanha broca.

SL 30 PB

• Fabricado em alumínio ou latão com tratamento especial 
cromado.
• Autoclavável até 135ºC.
• Conexão tipo Borden.
• Spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta 
da broca, com fluxo de 60 ml/minuto.
• Rotação de 420.000 rpm.
• Rotores precisamente balanceados, com torque de 0.13 Ncm.
• Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi).
• Peso ideal líquido inferior a 58 g (latão) e 32 g (alumínio).
• Baixo ruído de trabalho.
• Fixação das brocas acionadas por atrito (Sistema FRICTION 
GRIP) com auxílio do saca-brocas.
• Também disponível na versão mini. Cabeça 30% menor. 
Facilita o manuseio, acesso aos dentes posteriores e atendi-
mento em odontopediatria.

Não acompanha broca.
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• Fabricado em alumínio.
• Autoclavável até 135ºC.
• Fácil acoplamento.
• Rotação de 20.000 rpm.
• Transmissão 1:1.
• Peso ideal líquido inferior a 50 g.
• Baixo ruído de trabalho.
• Brocas fixadas por meio de giro 
do anel, com extrema simplicida-
de e rapidez.
• Resistente à tração superior, que 
assegura o travamento da broca.
• Utiliza brocas standard, haste 
tipo 2.
• Formato ergonômico: compacta, 
possui ranhuras antiderrapantes.
• Adaptador para spray externo.

Não acompanha broca.

SL 30

PEÇA RETA

• Fabricado em alumínio.
• Autoclavável até 135ºC.
• Ranhuras antiderrapantes e 
indicação de sentido no anel de 
regulagem de rotação.
• Rotação de 5.000 a 20.000 rpm.
• Possui regulagem de rotação/re-
versão no corpor do Micromotor.
• Pressão de ar de trabalho de 40 
libras (psi).
• Peso ideal líquido inferior a 83 g.
• Sistema de acoplamento INTRA.
• Baixo ruído de trabalho.
• Alto torque.
• Disponível nas versões com e 
sem spray.
• Conexão tipo Borden/Midwest.

SL 30

MICROMOTOR

• Fabricado em alumínio.
• Autoclavável até 135ºC.
• Fácil acoplamento.
• Rotação de 20.000 rpm.
• Transmissão 1:1.
• Peso ideal líquido inferior a 50 g.
• Baixo ruído de trabalho.
• Brocas fixadas por meio de giro do anel, 
com extrema simplicidade e rapidez.
• Resistente à tração superior, que 
assegura o travamento da broca.
• Utiliza brocas standard, haste tipo 2.
• Formato ergonômico: compacta, possui 
ranhuras antiderrapantes.

Não acompanha broca.
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