
KaVo QUATTROcare PLUS

Goed onderhoud loont.
De voordelige oplossing voor optimaal 
onderhoud en duurzaam waardebehoud.
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KaVo QUATTROcare PLUS

Viervoudig, perfect onderhoud. 
Snel en comfortabel.
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Zo eenvoudig is het.
Optimale onderhoudskwaliteit voor vier instrumenten binnen één 
minuut.

De procedure met de KaVo QUATTROcare PLUS:

 
Plaats de instrumenten. Voor het plaatsen van de instrumenten zijn 
standaard een MULTIflex onderhoudskoppeling alsook drie  
INTRAmatic koppelingen beschikbaar.

Sluit het voorpaneel. U kunt nu starten. 

Druk de startknop in. De volautomatische interne reiniging en  
onderhoud van vier instrumenten duurt slechts één minuut.

Klaar. U kunt de instrumenten nu verwijderen.

Vier instrumenten binnen één minuut.
Volledig automatisch met één druk op de knop, het is heel eenvoudig. 
KaVo QUATTROcare PLUS biedt een hoge mate aan snelheid en ge-
bruiksgemak. De KaVo QUATTROcare PLUS zal u overtuigen dankzij de 
zeer eenvoudige bediening. U plaatst tot vier instrumenten gelijktijdig 
op de vier onderhoudskoppelingen, u sluit het voorpaneel en start het 
onderhoudsprogramma. De complete onderhoudsprocedure voor vier 
instrumenten duurt slechts één minuut. Vervolgens is de QUATTROcare 
PLUS direct weer ebruiksklaar voor de volgende onderhoudscyclus.

Zeer eenvoudig in gebruik.
In de dagelijkse praktijk blijft weinig tijd over voor het onderhoud van 
uw hoogwaardige instrumenten. Zowel voor u als uw praktijkteam. 
Het is daarom des te belangrijker om op een betrouwbaar onder-
houdssysteem te kunnen vertrouwen, dat ntuïtief en snel kan worden 
bediend. Het is een kwestie van instrumenten plaatsen, het voorpa-
neel sluiten, en starten. Vier in één keer. In één handomdraai klaar.

Bediening en programmaverloop –  
Hoogtepunten en voordelen voor u:

• Geen bedieningsfouten dankzij de eenvoudige en 
veilige bediening

• Veilig onderhoud door de automatische  
onderhoudscyclus

• Snelle beschikbaarheid van de instrumenten dankzij de 
korte cyclusduur van één minuut

KaVo QUATTROcare PLUS:  
eenvoudig - snel - comfortabel.
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KaVo QUATTROcare PLUS

Optimaal onderhoud.

Onderhoud en efficiëntie – 
Hoogtepunten en voordelen voor u:

• Optimaal onderhoud door KaVo QUATTROcare PLUS 
onderhoudsspray

• Hoge efficiëntie door perfecte afstemming op dagelijkse 
praktijkvereisten

KaVo QUATTROcare PLUS:  
optimaal onderhoud - uiterst efficiënt.

Het KaVo QUATTROcare effect. 
Krachtige verspreiding van de 
KaVo QUATTROcare PLUS  
onderhoudsspray binnen in het 
instrument lost organische  
resten op en verwijdert deze.

Efficiëntie in de praktijk. KaVo 
SUPERtorque LUX 650 B,  
onderhouden met het KaVo 
QUATTROcare-onderhoudssysteem. 
Zeven jaar dagelijks gebruik in de 
praktijk zonder uitval of vervanging 
van de turbine. Altijd optimaal  
onderhouden - altijd gebruiksklaar.

Geïntegreerd spantang- 
onderhoudsprogramma.
Het één keer per week reinigen en onderhouden van de spantangen 
van uw instrumenten waarborgen daardoor de houdbaarheid, en 
zorgen voor een lange levensduur.

1. Plaats de spantang-onderhoudsadapter op de MULTIflex oppeling. 
2. Plaats de spantang op de onderhoudsadapter. 
3. Selecteer het spantang programma.

Consequent efficiënt in onderhoud.
Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van productkwaliteit, 
maar ook van regelmatig en grondig onderhoud. KaVo heeft met het 
KaVo QUATTROcare onderhoudssysteem een wereldwijde maatstaf 
in de efficiëntie van instrument-onderhoud gezet. Het innovatieve 
KaVo QUATTROcare PLUSonderhoudssysteem is ongeëvenaard gron-
dig, zuinig en eenvoudig te bedienen. Perfect voor al uw instrumen-
ten die dagelijks in de praktijk worden gebruikt.

KaVo QUATTROcare PLUS is standaard met de innovatieve  
zuiveringsfunctie uitgerust. Hierdoor worden de aandrijvings-  
en spraykanalen aanvullend van perslucht voorzien en doorgeblazen, 
zodat overtollige resterende olieresten worden verwijderd en de 
KaVo instrumenten met de grootste zorg worden onderhouden.

Het verschil zit in de details.
Door het opschuimen van het reinigingsmiddel van de KaVo 
QUATTROcare PLUS onderhoudsspray worden de anorganische 
resten binnen in het instrument losgemaakt en met perslucht 
weggeblazen. Zo worden de omstandigheden voor een ptimaal 
onderhoud gecreëerd.

Echter, om alle eiwitten veilig uit de instrumenten te verwijderen, 
is een intensieve reiniging met KaVo CLEAN- en DRYspray oodzake-
lijk, alvorens de instrumenten te smeren. De snelheid van de KaVo 
QUATTROcare PLUS ontlast niet alleen de raktijkwerkzaamheden, 
maar biedt ook een perfect onderhoud. e levensduur van uw instru-
menten profiteert ervan.

De automatisch afgemeten dosering garandeert dat elk instrument voor-
zien wordt van de hoeveelheid olie die nodig is voor het type instrument. 
Zo wordt onnodig verbruik van onderhoudsolie vermeden en worden de 
optimale prestaties van de instrumenten verzekerd. Daarnaast is de KaVo 
QUATTROcare PLUS universeel toepasbaar. Dit betekent dat u zowel uw 
hoogwaardige KaVo instrumenten met KaVo QUATTROcare PLUS kunt 
onderhouden, alsook instrumenten van alle gangbare fabrikanten.



KaVo QUATTROcare PLUS

reiniging  
+  

onderhoud 

=

Voordelig in aanschaf. 
Spaarzaam in gebruik.

De voordelen liggen voor de hand.
U hecht waarde aan instrumenten met de allerbeste kwaliteit. 
KaVo QUATTROcare PLUS zorgt ervoor dat uw instrumenten niets 
verliezen aan precisie en waarde. Want alleen met perfect  
onderhoud en grondig hygiënisch gereinigde instrumenten kunt u 
langdurig kosten besparen en perfecte resultaten bereiken.

De automatisch uitgemeten dosering en het instrument detectie-
systeem van de KaVo QUATTROcare PLUS garanderen de exacte 
dosering van de KaVo QUATTROcare PLUS onderhoudsspray. Over-
matig verbruik en daarmee onnodige kosten worden voorkomen.

Voordelig onderhoud -  
Hoogtepunten en voordelen voor u:

• Onderhoudscyclus van slechts één minuut voor vier 
instrumenten

• Programmagestuurde, automatische onderhoudscyclus
• Optimaal olieonderhoud door automatisch uitgemeten 

dosering
• Eenvoudige bediening voorkomt onderhoudsfouten
• Uitblazen van de aandrijvings- en spraykanalen door 

de reinigingsfunctie
• Voorkomt vrijkomen van restolie na het onderhoud

•  Basisuitrusting met vier onderhoudskoppelingen  
(1 x MULTIflex / 3 x INTRAmatic)

• Universeel toepasbaar (adapter leverbaar voor alle 
gangbare fabrikanten)

• Modern en ergonomisch design

KaVo QUATTROcare PLUS:  
eenvoudig - universeel - zuinig.



 

KaVo QUATTROcare PLUS

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefoon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

Technische gegevens

Accessoires
Product

Onderhoudskoppeling INTRAmatic

Onderhoudskoppeling MULTIflex

Onderhoudskoppeling kopjes

Onderhoudskoppeling COMFORTdrive

Onderhoudsadapter SIRONA TE instrumenten

Onderhoudskoppeling SIRONA T1 turbines

Onderhoudskoppeling BIEN-AIR

Onderhoudskoppeling W&H

Product

Onderhoudskoppeling Yoshida turbines met licht

Onderhoudskoppeling Yoshida turbines zonder licht 

Onderhoudskoppeling Midwest Low Speed

Onderhoudskoppeling NSK turbines

Onderhoudskoppeling Osada turbines

Onderhoudskoppeling Borden 2-gats

QUATTROcare Plus Spray (verpakking met 6 bussen)

  
Afmetingen:

Breedte  35 cm

Diepte  28 cm

Hoogte  38 cm

Installatievoorwaarden:

• Goede ventilatie van de ruimte

• Geen direct zonlicht 

Technische gegevens:

Gewicht  10 kg

Netspanning  100 – 240 V

Netfrequentie  50 – 60 Hz

Vermogensopname  ca. 24 W

Persluchtdruk  4 – 6 bar

Persluchtverbruik  ca. 50 NI/min

Mat.-nr.

1.009.6143

1.009.6142

0.411.7941

1.005.1707

1.000.1003

1.000.7156

1.001.7860

1.001.7888

Mat.-nr.

1.000.7403

1.000.7585

1.000.8459

1.000.8786

1.000.8858

1.002.1217

1.005.4525

20 cm 50 cm

Afstand 
tot alle   
wanden

Afstand 
tot alle   
wanden

tot lichtschake-
laars

tot ontstekings-
bronnen

tot contactdozen
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

