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Planmeca przedstawia nową, ekonomiczną frezarkę CAD/CAM 
 
Producent sprzętu stomatologicznego firma Planmeca rozszerza swoją gamę produktów CAD/CAM o 
całkowicie nową frezarkę. Urządzenie Planmeca PlanMill® 30 S to wydajna, dokładna oraz ekonomiczna 
frezarka CAD/CAM dla stomatologów. 
 
Planmeca PlanMill® 30 S to frezarka gwarantująca profesjonalne wejście w świat technologii CAD/CAM. Urządzenie to 
zostało zaprojektowane do pracy w warunkach gabinetu stomatologicznego i służy do obrabiania odbudów 
stomatologicznych oraz elementów uzupełnień stomatologicznych, które nie zawierają metalu. 
 
„Frezarka Planmeca PlanMill 30 S jest znakomitym uzupełnieniem portfolio rozwiązań CAD/CAM firmy Planmeca. Jest to 
niezwykle szybkie jednowrzecionowe urządzenie o nowoczesnym wyglądzie. Pomaga zminimalizować koszty przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości” — twierdzi Jukka Kanerva, wiceprezes działu ds. unitów 
stomatologicznych i technologii CAD/CAM firmy Planmeca. 
 
Frezarka została wyposażona w oś obrotową umożliwiającą frezowanie wybranych bloków oraz zintegrowaną 
zmieniarkę do trzech wierteł. Urządzenie jest kompatybilne ze skanerami wewnątrzustnymi Planmeca oraz 
oprogramowaniem Planmeca Romexis®. 
 
„Nasz system CAD/CAM Planmeca FIT™ zapewnia integrację i digitalizacje całego procesu pracy: od skanowania 
wewnątrzustnego, poprzez projektowanie 3D, aż po wydajne frezowanie w warunkach gabinetu stomatologicznego. 
Teraz dentyści mogą wybierać pomiędzy frezarkami jednowrzecionową Planmeca PlanMill 30 S oraz dwuwrzecionową 
Planmeca PlanMill® 40 S” — podsumowuje Kanerva. 
 
Firma Planmeca zaprezentuje jednostkę frezującą PlanMill 30 S podczas targów stomatologicznych IDS 2017. 
Rozpoczęcie sprzedaży zostało zaplanowane na trzeci kwartał 2017 roku. 
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Planmeca Oy i Grupa Planmeca 
Firma Planmeca Oy jest jednym z wiodących producentów sprzętu stomatologicznego, takiego jak: cyfrowe unity stomatologiczne, 

rozwiązania CAD/CAM, światowej klasy urządzenia do obrazowania 2D i 3D, a także kompleksowe rozwiązania w zakresie 
oprogramowania. Firma Planmeca, z siedzibą w Helsinkach, prowadzi dystrybucję swoich produktów w ponad 120 krajach na całym 
świecie. Jest to największe prywatne przedsiębiorstwo w tej branży, które opiera swoją działalność na zaangażowaniu oraz 
innowacyjnych projektach. Planmeca Oy jest częścią fińskiej Grupy Planmeca działającej w branży technologii medycznej.  
www.planmeca.com 
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