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EQUIPAMENTOS



FORNO KOTA EVO

• Compatível com todos os sistemas de queima/prensagem
• Melhor sistema de queima do mercado nacional
• 80 programas para porcelanas convencionais e 20 programas para porcelanas injetadas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Alimentação do equipamento: 110 ou 220 V 
(consulte a tensão do forno)

• Consumo máximo: 1.300 W
• Fusível: 20 A
• Corrente máxima da tomada da bomba de vácuo: 10 A
• Temperatura máxima de operação: 1.200 °C
• Altura : 560 mm
• Largura: 298 mm
• Profundidade: 420 mm
• Peso líquido: 17 kg
• Peso bruto: 19,2 kg
• Frequência: 50-60 Hz
• Cor: preto com acabamento em aço inox escovado



FORNO A3

• Premiado forno para queima de porcelana da linha Aoshima Collection
• Base de vidro temperado: facilita a higiene e traz mais elegância para o seu laboratório
• Melhor sistema de queima do mercado nacional 
• Precisão no controle de temperatura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Alimentação do equipamento: 110 ou 220 V
(consulte a tensão do forno)

• Consumo máximo: 1300 W
• Fusível: 20 A
• Corrente máxima da tomada da bomba de vácuo: 10 A
• Temperatura máxima de operação: 1150 ºC
• Altura: 465 mm
• Largura: 298 mm 
• Profundidade: 420 mm
• Peso Líquido: 14,1 Kg
• Peso Bruto: 16,2 Kg
• Frequência: 50-60 Hz
• Cor: Preto 



FORNO KOTA PRO

• Versão compacta
• Melhor custo-benefício
• Melhor sistema de queima do mercado nacional 
• Precisão no controle de temperatura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Alimentação do equipamento: 110 ou 220 V
(consulte a tensão do forno)

• Consumo máximo: 1300 W 
• Fusível: 20 A
• Corrente máxima da tomada da bomba de vácuo: 10 A
• Temperatura máxima de operação: 1150 ºC
• Altura: 465 mm
• Largura: 298 mm 
• Profundidade: 420 mm
• Peso Líquido: 14,1 Kg
• Peso Bruto: 16,2 Kg
• Frequência: 50-60 Hz
• Cor: Preto 



FORNO KOTA ECO

• Memória pré-programável com 7 programas, 3 rampas e patamares
• Temperatura máxima: 1.100 ºC
• Cabem 6 anéis* de 100 g e 4 de 200 g

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
• Possui 7 programas editáveis com 3 níveis de rampa,

temperatura e tempo de patamar 
• Auto-sintonia dos parâmetros P.I.D.
• Feito em alumínio, garantindo alta durabilidade mesmo em

condições severas de uso
• Possui ventilação no sistema eletrônico para garantir a proteção

do circuito
• Chaminé com saída de 1/2 polegada, medida padrão para

acoplamento e direcionamento da fumaça 
• Faixa de operação: de 0 ºC a 1.100 ºC
• Tensão: 220 V, 50-60 Hz

SINALIZAÇÃO DO PAINEL
• C - Acende ou pisca proporcionalmente a saída de controle da

tensão para resistência 
• AL - Acende quando ocorrer um alarme. Ao término de um

programa o led pisca para informar o fim do programa executado
• PG - Pisca enquanto o controlador executa um programa de

rampas e patamares e acende quando o programa está parado



FORNO KOTALUX

• Fotopolimerizador com sistema de lâmpadas dicroicas UV
• Plataforma giratória para melhor distribuição de luz
• Sistema de substituição de lâmpadas simplificado
• Polimeriza a maioria dos tipos de resina

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Quatro lâmpadas UV dicroicas que proporcionam 
distribuição homogênea da luz em todo o trabalho 

• Abertura da porta em guilhotina 
• Simples sistema para troca de lâmpadas
• Bivolt (com chave seletora 110 V ou 220 V) 
• Potência: 300 W
• Peso: 10,5 Kg
• Altura: 328 mm
• Largura: 230 mm
• Profundidade: 290 mm



FORNO MINIGLAZE

• Tecnologia laboratorial ao alcance do dentista, possibilitando aplicação de glaze no próprio consultório
• Pode ser usado com qualquer sistema cerâmico (sem vácuo)
• Redução do tempo de tratamento do paciente
• Simplicidade, praticidade e rapidez no uso
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
• 7 (sete) programas editáveis com parâmetros de

temperatura inicial (T1), final (T2), rampa TR2 (taxa 
de aquecimento) e tempo no patamar final TP2

• Desenvolvido em aço carbono com tratamento
fosfatado e revestido na cor preta semifosca com
tecnologia eletrostática

• Possui sistema eletrônico ventilado, garantindo 
a proteção do circuito

• Faixa de operação: de 0 a 1.000 °C.
• Tensão: 220 V, 50-60 Hz

LIGANDO O FORNO
Verifique a tensão de sua rede elétrica, o forno 
Miniglaze opera somente em tensão 220 V.
Ligue o forno pressionando a chave liga/desliga 
localizada na lateral inferior do lado direito do 
equipamento conforme ilustração abaixo:



POLITRIZ

Disponível em dois modelos: 
• Politriz Standard: sem sistema de embreagem
• Politriz Luxo: com sistema de embreagem para fácil substituição da broca, sem 

precisar desligar o equipamento, propiciando alto rendimento ao polidor

Modelos disponíveis: 

• Politriz Standard
• Politriz Luxo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Eixo mandril com rotação de 24.000 RPM com
embreagem, que possibilita a troca da pedra sem 
o desligamento do equipamento

• Chave especial para troca da pinça
• Aspirador e saco coletor de pó
• Iluminação com lâmpada fluorescente
• Possui protetor em acrílico
• Tem mandril apoiado em quatro coxins de borracha,

que elimina vibrações na carcaça e prolonga a vida 
dos rolamentos

• Disponível em dois modelos: Standard (sem sistema
de embreagem) e Luxo (com sistema de embreagem
para fácil substituição da broca, sem precisar desligar o
equipamento, propiciando alto rendimento ao polidor)

• Potência: 1/3 HP
• Frequência: 60 Hz (50 Hz – disponível sob encomenda)
• Dimensões: A 23 cm X L 42 cm X C 35 cm
• Peso: 21 Kg
• Voltagem: 110 V ou 220 V



ACESSÓRIOS



Linha de acessórios da KOTA 

Com a missão de sempre trazer soluções para facilitar o 
dia a dia dos profissionais a partir de produtos de alta qualidade 

e que permitam sua alta produtividade e conforto, a KOTA 
incorporou ao seu portfólio uma nova linha de equipamentos. 

Conheça. 



CADEIRA KOTA

CADEIRA ERGONÔMICA KOTA

• Estrutura toda em metal
• Encosto de madeira laminada
• Ajuste de altura no encosto
• Ajuste de movimento para frente e para trás do encosto
• Alavanca de acionamento do pistão para subida e descida
• Assento com alavanca para  regulagem de inclinação
• Cores disponíveis: pau marfim

A cadeira ergonômica permite que você
regule a uma altura ideal, sempre de acordo
com seu tamanho e altura da bancada,
proporcionando maior conforto para
execução do trabalho.

A Kota utiliza madeira laminada na
produção das suas cadeiras, visando não
somente o conforto do TPD, mas também
a sua saúde, visto que assentos estofados
podem ser prejudiciais à circulação
sanguínea e à postura do profissional.

O apoio para as costas deve possuir 
ajustes de posições, devendo ser regulado 
de acordo com o biotipo de cada pessoa, 
permitindo a correção postural.

A Kota por utilizar materiais de altíssima
qualidade, assegura 1 ano de garantia, 
quer seja no mecanismo que lhe permite 
regular a altura e postura, quanto nos 
materiais do assento e encosto. Somente 
os rodízios não fazem parte, em virtude de 
não podermos controlar o tipo de piso em 
que estas irão rodar.

ALTURA IDEAL

ASSENTO CORRETO

ENCOSTO AJUSTÁVEL

AS VANTAGENS DE
USAR UMA CADEIRA
ERGONÔMICA.

MATERIAL



LUMINÁRIAS KOTA

LUMINÁRIA LUMILED 

• Descanso visual
• Qualidade na visão de cores
• Corpo ou estrutura em plast. de eng. abs
• Favo de leds com proteção em acrílico
• Luz branca
• Braço com 3 articulações
• Intensidades variáveis
• Bivolt 127/220 V
• 50 cm
• Branca

LUMINÁRIA CONTRASTE

• Verificação de contrastes
• Verificação de translucidez
• Braço flexível e reclinável
• Fonte de luz com tubos fluorescentes
• Reator eletrônico
• Corpo ou estrutura em alumínio anodizado
• 14 W
• 127 ou 220 V
• Branca/preta



EQUIPAMENTOS KOTA 

ASPIRADOR DE BANCADA DUOFLEX

• Aspirador de bancada para sucção de resíduos, mantendo a qualidade 
do ar e limpeza no laboratório

• Baixo nível de ruído
• Grande poder de sucção (900 W)
• Filtro de carvão ativado e saco coletor
• Excelente isolamento acústico

ASPIRADOR ASPIRA GESSO MULTIUSO

• Aspira gesso e óxido
• Mantém a qualidade do ar no ambiente de trabalho e limpeza do laboratório
• Baixo nível de ruído, o mais silencioso do mercado
• Grande poder de sucção (1800 W)
• Fácil manutenção
• Quádrupla filtragem com saco coletor
• Indicado para equipamentos com grande volume de resíduos
• Excelente isolamento acústico



VIBRADORA KOTA

• Todas as ondas vibracionais estão contidas no aparelho e não se distribuem
para as áreas adjacentes

• Ambos modelos contam com um suporte de aço (arco) para apoiar a cubeta
• Fusível: 0,5 amp
• Níveis de vibração: baixo, médio, alto
• A-L-P = 100/300/185 mm
• Peso: 5 Kg
• Frequência: 50 Hz
• Potência:110 W
• Tensão: 110 V ou 220 V

ASPIRADOR ASPIRA MOTION

• Indicado para fresadoras
• 1400 W
• Tripla filtragem (filtro de carvão ativado)
• Excelente isolamento acústico
• Sincronização no modo automático com a fresadora AmannGirrbach

 



BICO DE AR

• Conector opcional para mangueira PU de 6 ou 8 mm
• Bico de ar sensível ao toque
• Pode ser utilizado na bancada com sistema retrátil

CARBOX

• Módulo de transporte com rodas para 50 caixas de trabalho
• Fácil de transportar, permite um melhor fluxo de trabalho entre os setores

ACESSÓRIOS KOTA 



SUPORTE DE CAIXINHAS 
PARA PAREDE

• Barra de metal com 1 m
• Fácil instalação
• Desenvolvido para organizar as caixas de trabalho em plástico
• Acomoda até 6 caixas

SUPORTE DE CAIXINHAS 
PARA BANCADA

• Sistema de fixação no tampo
• 4 caixinhas por andar
• Confeccionado em metal com pintura Epóxi



CONJUNTO DE 50 LIXAS PARA
RECORTADOR DE GESSO FIEL

• 3 granulações: 50, 60 ou 80

BOCAL FRONTAL DE ASPIRAÇÃO

• Bocal construído em metal pintado a pó
• O bocal deve ser instalado em frente ao móvel e pode ser retirado quando
   não estiver em uso
• Possui proteção em acrílico, evitando que detritos atinjam o usuário. Sua
   flauta foi projetada para exercer o menor ruído possível
• O sistema do bocal frontal é utilizado nos modelos das bancadas Easy e
   Wave e se adapta perfeitamente aos aspiradores Kota
• Fácil instalação e reposição
• É possível repor somente o acrílico



SACOS COLETORES

• Produto confeccionado em tecido com bocal plástico especialmente
   desenvolvido para armazenar resíduos de prótese odontológica, tais 
   como ceras e pós de diversos materiais
• Divergem quanto ao tamanho, de acordo com o Aspirador, podendo 
   ser para os Aspiradores Duoflex, Aspira Motion, Aspira Gesso ou Aspirador 
   de bancada WAVE

ECOBOX

• Produto desenvolvido em acrílico com exclusivo sistema de exaustão 
   e iluminação
• Auxilia o TPD a evitar a inalação durante a usinagem de metal e/ou acabamento
   no gesso
• Evita assim, que os detritos corriqueiramente causados pelo desgaste desses
   materiais se espalhem pelo ambiente
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