
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubrina 
Gyors és gazdaságos kézidarab karbantartás 

Lubrina tulajdonságai: 

      4 kézidarab előkészítése 100 másodperc alatt 

      Beépített befogótokmány 

      Bármelyik típusú kézidarabot tisztítja és olajozza  

      Egyedülálló kettős olajozó rendszer 

      Levegő elszívó rendszer 

      Takarékos olajfelhasználás 

Thinking ahead. Focused on life. 



 Lubrina - Idő és költségkímélő hatékonyság 

Az egyedülálló kettős-olajozó rendszer 

A Lubrina egyszerre 4 kézidarabot, illetve az egyéb gyártóktól 
származó eszközöket is ugyanúgy karbantartja. 

A Lubrina kézidarab karbantartó egy igazi idő és költségkímélő gép 
egyszerre 4 kézidarab előkészítésével, mindössze 100 másodperc 
alatt. A Lubrina gazdaságos olajfelhasználásával kiemelkedően 
költségkímélően tisztítja és olajozza bárelyik típusú kézidarabot. 
Mi több, a Lubrina az első olajozó készülék, amelyben 
besüllyesztett befogótokmány található. 

4 kézidarab előkészítése 100 
másodperc alatt 

A Lubrina csupán 25 másodpercet 
igényel egy kézidarabhoz, így a 4 
kézidarabot mindössze 100 
másodperc alatt készíti elő. Ez az 
idő tartalmazza az olajozást, az 
átmosást és a befogótokmány 
szervizelését is. A Lubrina a kézi 
olajozáshoz képest az 
olajmennyiség 1/3-át használja, így 
a gép olajozást és tisztítást még 
költségkímélőbbé teszi.  

Beépített befogótokmány 
karbantartó rendszer 

A Lubrina az első olajozó készülék, 
amelyben beépített befogótokmány 
található (csakis a J. MORITA 
kézidaraboknak). 

Kettős-olajozó rendszer 

A Lubrina az egyedülálló kettős-
olajozó rendszernek köszönhetően 
egy olajozó spray felhasználásával 2 
kézidarabot is képes olajozni.  
Igény szerint 2 olajozó spray 
használata is lehetséges. 

Választható szervizelési idő 

A Lubrina 2 féle szervizelési módot 
kínál Önnek: a rövid idejű és a 
hosszú idejű olajozást.   

 

A különböző eszközök 
karbantartása 

Legyen szó könyökdarabról, 
egyenes darabról turbinákról vagy 
depurátorokról, a Lubrina 
automatikus, magas hatékonyságú 
és felhasználóbarát karbantartást 
biztosít. Lecserélve az illesztékeket, 
a Lubrina a Tri Auto ZX és a 
Dentaport ZX könyökdarabját, a 
turbinákat (ISO9168-as illesztékkel) 
és az egyéb gyártók egyenes és 
könyökdarabjait (ISO3964-es 
illesztékkel) szervizeli. 

 

Levegő elszívó rendszer 

A Lubrina levegő elszívó 
rendszerének köszönhetően az 
olajgőzök elszívásra kerülnek, így 
csökken a kellemetlen olajszag 
párolgása. A felesleges olaj a 
Lubrina elszívó rendszerébe kerül, 
melyet újrahasznosítva az 
operációs felület tisztítására 
használ fel.  

Olajszint jelző 

Az esetleges karbantartási hibák 
elkerülése végett a Lubrina egy 
olajszint jelzőt tartalmaz, amely 
jelzi Önnek, ha a spray üres, illetve 
ha kifogyóban van.  

Specifikációk 

Név            Lubrina 
Model            HIM-1 
Besorolás           AC 100 – 240 V; 50/60 Hz 
Energia fogyasztás          18 VA 
Légnyomás           0.4 – 0.6 MPa 
Javasolt légnyomás          0.5 MPa 
Légáramlás           40 – 60 NL/perc 
Súly             Kb. 10 kg 
Paraméterek           SZ 300 x M 370 x H 300 

Gyártó: J. MORITA Mfg. Corp. 

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan 
Tel: +81-75-611-2141, Fax: +81-75-622-4595, http://www.jmorita-mfg.com 

Forgalmazó: Morita Magyarország 

Mori-Dent Kft. 
1147, Budapest, Huszt u. 9. I/3. 
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