
artykulatory CORSOART®

Konstrukcja nowych artykulatorów NON-Arcon serii CORSOART®  

charakteryzuje się pełną kompatybilnością z artykulatorami  
®producentów AmannGirrbach i SAM .

pełna kompatybilność...



zalety 

więcej niż artykulator
Kompatybilne, precyzyjne i niezawodne, takie miały być nowe artykulatory nowej serii CORSOART®. Nowe produkty Mälzer Dental takie 

właśnie są. 

Decydującymi czynnikami przy projektowaniu nowych artykulatorów było sprostanie wysokim wymaganiom użytkowym oraz pełna kom-
®patybilność z seriami artykulatorów producentów AmannGirrbach und SAM . Zaprezentowane jako wynik prac projektowych artykulatory 

CORSOART® są lekkie, precyzyjne i proste w obsłudze. 

Precyzja w ruchu – ponadczasowość formy, funkcjonalności i stabilności!

 Pełna kompatybilność pod względem wymiarów, płaszczyzn 

odniesienia i trójkąta Bonwilla o długości bocznej 110 mm

 Precyzja i stabilność dzięki konstrukcji wykonanej w całości  

z aluminium

 Regulowany kąt Benne�a i toru głowy stawowej

 Funkcja Immediate Side Shi� (ISS)

 Szybka blokada centryki

 Łatwa obsługa dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu  

poniżej 650 g

 ® ®Kalibracja poprzez ADESSOSPLIT  lub Splitex

 Szybkie oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unieruchomienie 

szybkomocujące w uchwycie szty�u prowadzenia siekaczy

 Personalizacja płytki wymiennej poprzez laserowy grawer

 Korzystny stosunek ceny do jakości

szczegóły

Unieruchomienie  

szybkomocujące

Szybka blokada centryki i funkcja Immediate Side Shi� (ISS)

Regulacja kąt Benne�a i toru 

głowy stawowej

Duże pole widzenia w obszarze 

grzbietowym

Indywidualna personalizacja 

artykulatora poprzez wykorzy-

stanie lasera

Podpórka wychylna 45°



Model A-Line B

→  Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
®→  Konstrukcja zgodna z Artex  seria NK 116 mm

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Stałe nachylenie toru stawowego w płaszczyźnie 35°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do 

+10 mm

→ Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unierucho-

mienie szybkomocujące w uchwycie szty� u prowadzenia 

siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex  

(dostawa bez zestawu płytek magnetycznych) 

Model A-Line BS

→  Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
®→  Konstrukcja zgodna z Artex  seria NK 116 mm

→  Funkcja Immediate Side Shi�  (ISS) 

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do 

+10 mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unierucho-

mienie szybkomocujące w uchwycie szty� u prowadze-

nia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex

[ 12101 ] CORSO



Model A-Line BK
→  Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji 

NON-ARCON
®→  Konstrukcja zgodna z Artex  seria TK 116 mm

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Regulowane nachylenie toru stawowego w płaszczyźnie od 

-15° do +60°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unieruchomie-

nie szybkomocujące w uchwycie szty� u prowadzenia 

siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex

[ 12110 ] CORSO

(dostawa bez zestawu płytek magnetycznych) 

Model A-Line BKS
→  Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji 

NON-ARCON
®→  Konstrukcja zgodna z Artex  seria TK 116 mm

→  Funkcja Immediate Side Shi�  (ISS) 

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Regulowane nachylenie toru głowy stawowej od 

-15° do +60°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do 

+10 mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez 

unieruchomienie szybkomocujące w uchwycie szty� u 

prowadzenia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex

[ 12111 ] CORSO



→  Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
® →  Konstrukcja zgodna z Artex Carbon seria CN 126 mm

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez 

unieruchomienie szybkomocujące w uchwycie szty� u 

prowadzenia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex

Model AC-Line BS

→  Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
® →  Konstrukcja zgodna z Artex Carbon seria CN 126 mm

→  Funkcja Immediate Side Shi�  (ISS) 

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 

mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez 

unieruchomienie szybkomocujące w uchwycie szty� u 

prowadzenia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex

[ 12201 ] CORSO

Model AC-Line B



Model AC-Line BK

→  Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji NON-AR-

CON
® →  Konstrukcja zgodna z Artex Carbon seria CT 126 mm

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Regulowane nachylenie toru głowy stawowej od -15° do 

+60°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez 

unieruchomienie szybkomocujące w uchwycie szty� u 

prowadzenia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex

Model AC-Line BKS

→  Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji NON-

-ARCON
® →  Konstrukcja zgodna z Artex Carbon seria CT 126 mm

→  Funkcja Immediate Side Shi�  (ISS) 

→  Regulacja kąta Benne� a 0–25°

→  Regulowane nachylenie toru głowy stawowej od -15° 

do +60°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty�  prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 

mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez 

unieruchomienie szybkomocujące w uchwycie 

szty� u prowadzenia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

→  Pasuje również 
®do zestawu płytek Splitex

[ 12211 ] CORSO



Model S-Line B

→  Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
® ® →  Konstrukcja zgodna z serią SAM 2 P i SAM 3  

121 mm 

→  Regulacja kąta Benne�a 0–25°

→  Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty� prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do 

+10 mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez 

unieruchomienie szybkomocujące w uchwycie 

szty�u prowadzenia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

Model S-Line BK

→  Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji  

NON-ARCON
® ® →  Konstrukcja zgodna z serią SAM 2 P i SAM 3 121 mm

→  Regulacja kąta Benne�a 0–25°

→  Regulowane nachylenie toru stawowego w płaszczyźnie od 

-15° do +60°

→  Szybka blokada centryki

→  Szty� prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm

→  Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez  

unieruchomienie szybkomocujące w uchwycie szty�u  

prowadzenia siekaczy

→  Talerz prowadzenia siekaczy 0°

→  Zdejmowana podpórka wychylna

[ 12300 ] 

(dostawa bez zestawu płytek magnetycznych) 


