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Implanty chirurgiczne

Implanty stawów, piszczeli, kości udowej…

DF wet / DF dry
Obróbka na mokro i sucho równomiernie ściera powierzchnie 
umożliwiając uzyskać powierzchnię o wysokim połysku. Poprzez szybkie 
poruszanie się wyrobu na jego powierzchni wytwarza się duży nacisk 
wsadu. Pozwala to na uzyskiwanie bardzo gładkich powierzchni o 
połysku porównywalnym jak po obróbce ręcznej w bardzo krótkich  
czasach w pełni powtarzanym procesie.  W zależności od materiału 
wyrobu można przeprowadzić każdą kombinację obróbki na mokro  
i sucho. Wsady do obróbki dostępne są w szerokiej gamie wymiarów i 
rodzajów – dopasowane do odpowiedniej obróbki dla danych wyrobów.

Zalety specjalne
W polerkach DF z kilkoma pojemnikami przejście z obróbki na mokro 
do obróbki na sucho odbywa się automatycznie bez przerywania  
procesu obróbki. Przez to obróbka całkowita jest przyśpieszona. 
Uchwyty uchylne oraz uchwyty obrotowe zapewniają całkowitą 
obróbkę nawet w najmniejszych zakamarkach takich jak w implantach 
piszczelowych doskonale lśniąca powierzchnia uzyskiwana jest również 
w nacięciach wyrobu.
   
Zalety
 Jakość powierzchni poniżej 0,02 µm uzyskiwana w bardzo krótkim 

czasie obróbki
 Bardzo ekonomiczna
 Automatyczne przejście z obróbki na mokro do obróbki na sucho
 Bardzo kompaktowa budowa o wysokiej trwałości
 Niezawodnie powtarzalny proces
 Prosta obsługa
 Powierzchnie wolne od defektów
Dalsze informacje i wyposażenie podstawowe na stronie 16.

MASZYNY

Doskonała powierzchnia wypolerowana na wysoki połysk, bez nawet najmniejszej rysy o chropowatości 0,01 µm uzyskana 
w całkowicie bezpiecznym procesie. Również na rozbudowanych powierzchniach wyrobów o otwartej budowie. To wyróżnia 
polerkę planetarną DF firmy OTEC. W zależności od granulatów szlifierskich i polerskich DF pozwala uzyskać maksymalne 
lśnienie powierzchni przeróżnych materiałów.  OTEC jest obecnie jedynym, który oferuje technologie polerowania i uzyskania 
doskonałej powierzchni także implantów ceramicznych. 

Obróbka DF

DF upraszcza skomplikowane etapy  
procesu.  Obróbka daje lepsze, powtarzalne 
efekty zwłaszcza przy otwartych powierz-
chniach. Wynikiem końcowym obróbki jest 
powierzchnia o gładkości przewyższającej 
polerowanie ręczne, bez zadrapań czy skórki 
pomarańcza. Proces jest bardzo wydajny  
i daje lepsze wyniki.

Powierzchnia po obróbce na szlifierce CNC
Ra: 1,23 µm
Rz: 7,9 µm

Powierzchnia po obróbce w OTEC na maszynie DF      125-krotne powiększenie
Ra: 0,01 µm
Rz: 0,1 µm

Implant stawu 

biodrowego 

o jednolitej, 

wypolerowanej 

na wysoki połysk 

powierzchni  

w polerce DF. 
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 OTEC – SERIA: DF

Po:

Powierzchnia absolutnie bez zarysowań.

Implant kolanowy wypolerowany na 

wysoki połysk o Ra do 0,01 µm

Robot szlifujący

Robot polerujący

Polerowanie ręczne

Szlifierka CNC






wstępne przygotowanie wyrobu: obróbka zgrubna 
z mocnym szlifowaniem materiału.

Powolne szlifowanie stwarzające problemy z otwartymi 
powierzchniami, dużo różnych ścierniw, brak jednolitego 
wygładzenia powierzchni.

Bardzo kosztowne programowanie robota przy każdej serii, przy 
otwartych powierzchniach trudno uzyskać powtarzalne wyniki 
procesu.

Brak powtarzalności procesu, brak konsekwentnie dobrej 
jakości.

Przed:

Porysowana powierzchnia

Obecny proces produkcji
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Implanty chirurgiczne:

Płytki kostne, precyzja na powierzchni

Doskonałe do gładkich, ogólnie zaokrąglonych i jednolitych powierzchni płytek kostnych, które często wymagają szczególnie 
dużego promienia zaokrąglenia krawędzi. OTEC ma opracowane procesy obróbki do zarówno dużych jak i małych implantów 
kostnych. Wysokiej wydajności wibrator HV 20 stworzony przez OTEC (do większych wyrobów) oraz maszyny CF (do mnie-
jszych wyrobów o długości do 100 mm). Usuwanie śladów po frezowaniu lub wykrawaniu odbywa się w bardzo krótkich 
czasach. Rezultat: wysokiej jakości, dokładnie obrobiona powierzchnia płytek kostnych w każdym rozmiarze. 

Do dużych płytek kostnych: wibrator HV 20 (do długości 500 mm)
Używając wibracji, wysoko wydajny HV 20 tworzy doskonałe powierzchnie dzięki jednolitej obróbce i jest do 
65% szybszy niż porównywalne urządzenia. Dopasowany do wyrobów i wsadu pracuje w ściśle określonej 
oscylacji, która dzięki wibracjom tworzy efekt ścierania poprzez odpowiednie poruszanie się wyrobów i wsadu. 
W zależności od geometrii maszyny umożliwia ona obróbkę płytek kostnych od długości nawet do 500 mm.

Zalety 
  Umożliwia obróbkę płytek kostnych o długości do 500 mm
  Do 65 % szybszy niż porównywalne urządzenia na rynku
  Kilka etapów obróbki w jednym: od gratowania do polerowania na wysoki połysk o Ra: < 0,04 µm  

 

Do małych płytek kostnych: CF lub CF-T (od 0 do 80 mm)
Polerki odśrodkowe o wysokiej wydajności posiadają unikalny, opatentowany system szczeliny pomiędzy  
dyskiem obrotowym a pojemnikiem który umożliwia ustawienie szczeliny na 0,05 mm podczas obróbki na 
sucho. Umożliwia to obróbkę bardzo cienkich wyrobów oraz uzyskiwanie najlepszych wyników poprzez  
stosowanie bardzo drobnych wsadów ściernych. Wszystko to w bardzo dobrym stosunku ceny do wydajności.
Najnowszą wersją polerki CF jest CF-SP przeznaczona do obróbki implantów chirurgicznych opisana na  
stronie 5.

Zalety
 Przeznaczona do krótkich serii mniejszych płytek kostnych (do długości 80 mm) 
 Dostępne kompaktowe wersje stołowe jak i wolnostojące
 Opatentowany system szczeliny umożliwia stosowanie bardzo drobnych wsadów polerskich

Więcej informacji i opis wyposażenia na stronie 15 i 17.

 OTEC – SERIA: HV

 OTEC – SERIA: CF

MASZYNY

Mocne zaokrąglenie krawędzi i 

doskonała powierzchnia.

Opatentowany system szczelinowy 

umożliwia stosowanie bardzo drob-

noziarnistych wsadów polerskich. 

Rezultat: powierzchnia o wysokim 

połysku tak jakby była polerowana 

ręcznie.



MASZYNY
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Implanty chirurgiczne 

Płytki i wkręty kostne

Seria maszyn CF jest szczególnie przystosowana do obróbki implantów wykonanych ze 
stali nierdzewnej, stopów tytanu jak również tworzyw sztucznych i ceramiki. Wyro-
by mogą zostać dobrze gratowane bez znacznego zaokrąglenia krawędzi podczas 
obróbki, co jest bardzo istotne dla wkrętów i śrub kostnych. OTEC opracował specjal-
ny proces w celu uzyskania dobrego wygładzania i polerowania wyrobów w zakresie 
mikronów uzyskiwanego w jednym procesie. Proces umożliwia uzyskanie gładkości Ra 
0,02 µm. Polerki CF są również przystosowane do całkowitego zaokrąglania krawędzi 
płytek kostnych.
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Nowy CF-SP
Unikalną cechą tej polerki odśrodkowej jest to, że maszyna może szlifować 
i polerować w dwóch etapach jednego procesu bez wymiany pojemnika 
przekładania wyrobów, przesiewania lub wymiany wsadu. To oszczędza sporo 
czasu i jest szczególnie przydatne przy utrzymaniu wysokiego stopnia wydajności 
i powtarzalności procesu. Gratowanie, szlifowanie i polerowanie na wysoki 
połysk następują po sobie w kolejnych etapach procesu.

Zalety 
 Szlifowanie i polerowanie na mokro w jednym procesie bez wymiany wsadu i 

przesiewania
 Wcześniej nieosiągalna wysoka wydajność
 Stworzona do obróbki dużych serii produkcyjnych
 Niezawodny proces
 Opatentowany system szczeliny zapobiegający blokowaniu się maszyny
 Przepływ wody, stężenie płynu, prędkość sterowane bezpośrednio lub za 

pomocą kilkuetapowych programów

Polerka CF-T 
Bardzo kompaktowa maszyna stołowa do ekonomicznego uzyskiwania wyso-
kiej jakości powierzchni zwłaszcza w małych seriach lub obróbki pojedynczych 
wyrobów do badań i prototypów. Dzięki specjalnej budowie szczeliny CF-T jest 
szczególnie dostosowana do obróbki małych i płaskich wyrobów. Jakiekolwiek 
blokowanie lub uszkodzenie wyrobów podczas obróbki jest całkowicie wyelimi-
nowane.

Zalety
 Maszyna stołowa o bardzo kompaktowej budowie
 Idealna do obróbki mniejszych serii oraz pojedynczych wyrobów w celu badań 

rozwojowych
 Opatentowany system szczeliny zapobiega blokowaniu się wyrobów
 Niezawodny proces
 Regulowana ilość podawanej wody

Więcej informacji i opis wyposażenia na stronie 15. 

 OTE – SERIA: CF

Płytka kostna ręki po obrób-

ce z dokładne zaokrąglonymi 

krawędziami i wysoką gładkością 

powierzchni.

Wkręt kostny wypolerowany na 

wysoki połysk.
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Dentystyka

Implanty, zęby
Gratowanie bez wyraźnego zaokrąglania krawędzi.

Nowy CF-SP
Polerka może szlifować i polerować jednym procesie bez wymiany pojemnika przekładania wyrobów, przesiewania lub  
wymiany wsadu. To oszczędza sporo czasu i jest szczególnie przydatne przy utrzymaniu wysokiego stopnia wydajności  
i powtarzalności procesu. Gratowanie, szlifowanie i polerowanie na wysoki połysk, wszystko w jednym procesie.

Zalety 
 Szlifowanie i polerowanie na mokro w jednym procesie bez wymiany wsadu i przesiewania.
 Wcześniej nieosiągalna wysoka wydajność
 Stworzona do obróbki dużych serii produkcyjnych
 Niezawodny proces

Polerka CF-T 
Bardzo kompaktowa maszyna stołowa do ekonomicznego uzyskiwania wysokiej jakości powierzchni zwłaszcza w małych 
seriach lub obróbki pojedynczych wyrobów do badań rozwojowych. Dzięki specjalnej budowie szczeliny CF-T jest szczególnie 
dostosowana do obróbki małych i płaskich wyrobów. Jakiekolwiek blokowanie lub uszkodzenie wyrobów podczas obróbki jest 
całkowicie wyeliminowane.

Zalety 
 Maszyna stołowa o bardzo kompaktowej budowie
 Idealna do obróbki mniejszych serii oraz pojedynczych wyrobów w celu badań rozwojowych.
 Opatentowany system szczeliny zapobiega blokowaniu się wyrobów
 Niezawodny proces
 Regulowana ilość podawanej wody

Więcej informacji i opis wyposażenia na stronie 15. 

Gratowanie i tworzenie gładkich powierzchni jest bardzo ważne 
w przemyśle dentystycznym. Dlatego polerki CF-SP i CF-T są 
doskonałymi urządzeniami do wygładzania i polerowania implantów 
i zębów wykonanych ze stali, stopów tytanu jak również ceramiki 
w zakresie mikronów. Proces opracowany przez OTEC umożliwia 
osiągniecie gładkości powierzchni do Ra0,03 µm w jednym procesie 
obróbki.
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MASZYNY

Śruba implantu dokładnie grato-

wana, wygładzona i wypolerowa-

na na wysoki połysk – obrobiona 

w jednym procesie w maszynie 

CF-SP. Wyrób nadal posiada ostre 

krawędzie.

Powierzchnie drobnych i miękkich 

wyrobów z tworzyw sztucznych 

lub ceramiki takich jak implanty 

zębów w małych lub dużych 

seriach. W tym przypadku jest 

szczególnie istotne, aby obrób-

ka gratowania i polerowania 

pozostawiła ostre krawędzie.

 OTEC – SERIA: CF-T

Nieobrobione

Obrobione
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Dentystyka

Narzędzia ortodontyczne i dentystyczne
Doskonały sposób na perfekcyjne narzędzia

Seria CF
Doskonała do obróbki ostro zakończonych narzędzi ortodontycznych i dentysty-
cznych z wypolerowaną powierzchnią bez zaokrąglania krawędzi. CF gratuje, 
szlifuje i poleruje nawet najmniejsze wyroby w jednym procesie. Przy użyciu 
odpowiednich wsadów w otwartym pojemniku roboczym wyroby poruszają 
się ruchem toroidalnym, co powoduje delikatne poruszanie się wyrobu we 
wsadzie podczas szlifowania lub polerowania to powoduje dobrą obróbke bez 
zaokrąglania ostrych krawędzi wyrobu.

Zalety
 Szlifowanie i polerowanie na mokro w jednym procesie
 Duża, nieosiągana wcześniej wydajność 
 Kilka etapów obróbki bez wymiany wsadu lub pojemnika
 Stworzony do obróbki dużych partii przemysłowych
 Gwarantowany niezawodny proces

Więcej informacji i opis wyposażenia na stronie 15.
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MASZYNY

 OTEC – SERIA: CF

Klamry
Trwałe i gotowe do użycia 
dzięki doskonałemu wypole-
rowaniu.

Druty 
Druty wewnętrzne obro-
bione bez deformacji czy 
uszkodzeń.

Narzędzia ortodontyczne 
Doskonałe powierzchnie dla 
doskonałych narzędzi.

Odpowiedni proces dla każdego z narzędzi: bez znaczenia czy z ostrymi czy z zaokrąglonymi 
krawędziami, kropkowana czy matowa – seria CF z OTEC tworzy doskonałe powierzchnie w 
każdym zakresie zastosowania używając odpowiedniego wsadu ściernego i polerskiego polerki 
CF tworzą powierzchnię o wysokim połysku, który normalnie możliwy jest do osiągnięcia tyko 
przy polerowaniu ręcznemu. Wszystko to w bardzo krótkim czasie zarówno na dużych jak i na 
małych wyrobach.

Uzyskanie doskonałych po-

wierzchni nawet dla złożonych, 

delikatnych kształtów nie jest 

problemem dla polerki CF z 

OTEC  

NieobrobioneObrobione








