
Horse Dental Equipment 
Behandel het paardengebit met kwalitatief 
gereedschap, voor een fijnere manier van 
werken en beter resultaat, wij leveren het 
complete HDE assortiment.

SET LEVEL 1 SET LEVEL 2 SET LEVEL 3 SET LEVEL 4

Profylactische    

Prestatiegerichte   

Correctief  

Chirurgie 

Watergekoeld systeem  / met of zonder    / met of zonder    / met of zonder

Aantal paarden per jaar <100 100-500 500-1000 >1000

Profylactische 
tandheelkunde

• Veilen van 
scherpe delen

Prestatiegerichte 
tandheelkunde

• Level 1+
• 06s profiling
• Hoektanden
• Wolfstanden
• Capps

Correctieve
tandheelkunde

• Level 2+
• Haken 
• Golven
• Snijtanden

Chirurgische 
tandheelkunde

• Level 3+
• molaire 

extracties 
• Andere 

operaties 
(kaak, holte, 
breuken)

Kies het systeem dat bij je past



N1 Engine
Bedraad 

Aandrijving tools 
Alle sets worden standaard geleverd 
met een Drive Shaft 1,20 m.

Waterkoeling 
Kies je in set 2 t/m 4 voor het Classic  
handstuk, dan kun je gebruik maken van  
de waterkoeling optie.

Handvat
Keuze uit Classic of Compact, het vernieuwde 
compact handstuk is makkelijker schoon te maken, 

Cassic: Rubberen handvat 

Compact: Roestvrijstaal handvat
Compact Optioneel: Polymeer (lichtgewicht)

SET LEVEL 1 SET LEVEL 2 SET LEVEL 3 SET LEVEL 4

Evolution Engine
Draadloze unit, flexibel werken 

Flexxidisc curved long
Classic of compact handstuk

Flexxidisc curved long
Classic of compact handstuk

06s handpiece 06s handpiece

Polyfloat straight long
Classic of compact handstuk

Polyfloat straight long
Classic of compact handstuk

06s handpiece

Flexxidisc curved long
Classic of compact handstuk

Flexxidisc curved long
Classic of compact handstuk

Evolution Engine
Draadloze unit, flexibel werken 

Evolution Engine
Draadloze unit, flexibel werken 

Polyfloat applecore, 14 mm Polyfloat applecore, 14 mm

Polyfloat occlusal burr 
Polyfloat conical burr 
Polyfloat long versatile burr

11s handpiece
Classic handstuk

Inhoud van de sets



Compact
De oplossing voor geavanceerde tandheelkunde

Classic
De oplossing voor dagelijkse tandheelkunde

De classic heeft een handvat van 
rubber voor extra grip.

De Compact handvatten zijn extra makkelijk 
schoon te maken. Standaard van roestvrijstaal, 
optioneel van polymeer (lichtgewicht)

Ga jij voor Classic of Compact?
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Kleinere kop voor gemakkelijkere 
toegang achter in de mond

Kleinere body voor beter zicht

Lichtgewicht voor een betere 
handeling en betere ergonomie
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Bestseller voor al meer  
dan 10 jaar

Waterkoeling optie

Keuze uit 12 verschillende burrs voor de Classic 
Polyfloat en 8 burrs voor de Compact Polyfloat 
handstukken

Exclusieve Compacte Burrs



Watercooling
Koelt de tanden en 
verminderd stof 

Met het HDE koelsysteem draag je het koelwater 
op de rug. Hierdoor blijf je flexibel tijdens de 
behandeling. 

• Goede gewichtsverdeling door verstelbare 
brede schouderbanden

• Lithium-Ion batterij voor minimale behandeling 
van 10 paardengebitten. 

• Robuuste materialen voor duurzaam gebruik
• Eenvoudig te bedienen en stil in gebruik

Dentalscope sets
Eenvoudig en grondig  
onderzoek doen. 

Dit nieuwe product van HDE maakt nog  
eenvoudiger om een kijk te nemen in de mond  
van het paard. Grootste voordelen:

• Duidelijke en nauwkeurige diagnose
• Betere behandeling van de patiënt
• Extra service
• Eigenaren kunnen meekijken en hebben zo 

een beter idee van de behandeling

SET 1 SET 2 SET 3

Dentalscope Dentalscope + USB Dentalscope + monitor

Dentalscope kan via een kabel 
aangesloten worden op een 
beeldscherm.

Dentalscope met USB voor 
draadloze weergave op mobiel, 
tablet of computer.

Dentalscope met draadloos 10” 
beeldscherm. Micro-SC, opname 
mogelijkheid en opbergbox. 



Volg ons op: 
Facebook.com/vvdbnederland
Instagram.com/vvdbnederland
LinkedIn.com/vvdbnederland


