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Megújult a Memmert VO vákuum-szárítószekrény
család, ami érintőképernyős vezérlést és számos új funkciót kapott:

• Intuitív programozható érintőképernyős vezérlés
• Polcfűtés, ami pontosabb és precízebb szabályzást biztosít
• A digitális kijelzőn látható a polcok hőmérsékleti értéke
• Polconkénti külön hőmérséklet kalibrálás
• AtmoCONTROL szoftver programfeltöltéshez és adatkinyeréshez
• Térfogat: 29 / 49 /101 liter
• Intelligens vezérlésű hangszigetelt vákuumszivattyú (opcionális)
• Felhasználói azonosítás (opcionális)
• FDA megfelelőségű adatrögzítés (opcionális)
• 3 év garancia

Hűthető verzióban is kapható, ami gazdaságos,
Peltier-elemes hűtéssel +5 - 90°C hőmérséklet
között szabályozható

Memmert ECO verzió 

az ICP és ICH termékcsaládoknál 

Az új EU-rendelet szerint 2022-től  további szigorítások lépnek   
érvénybe a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozóan.

Erre reagálva a Memmert új ökokészülékekkel bővíti az    
ICHeco / ICPeco készülékcsaládot, amelyeknél klímabarát CO2   
klímaközeg biztosítja a jobb hűtési teljesítményt.
 
Környezetbarát és jobb teljesítményű!

A Memmert ICHeco / ICPeco készülékekben használt R744   
hűtőközeg mindamellett, hogy kiváló termodinamikai tulajdonságainak 
és a finoman beállított szabályozási technológiának köszönhetően  
gyorsabb és jobb hűtési teljesítményt valamint pontosabb   
hőmérsékletbeállást biztosít, 1-es GWP értékkel rendelkezik.

Az ECO család hűtőrendszere nem tartalmaz halogéneket,
nem tűzveszélyes és nem mérgező.

Újdonságok

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/memmert-vakuum-szaritoszekrenyek-memmert-vo-sorozat.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/memmert-hutott-inkubatorok-ipp-ippplus-es-icp-sorozat.html
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FIWE Advance Automata 
rost meghatározókészülék 
állati takarmányokhoz

• Teljesen automatikus nyers és detergens   
rost meghatározás

• Eredményei megfelelnek a hivatalos   
referencia-módszereknek (ISO, AOAC)

• Rost extrakció, mindössze 2 perces    
üzemeltetési idővel

• Extrakciók, maximális biztonság mellett   
végezhetők

• Kiváló kezelhetőség és csatlakoztathatóság
• Intuitív kezelőfelület és vezérelhetőség
• Nyersrost (CF) meghatározása és az NDF, ADF és ADL 

detergens rost meghatározása
• Rostfrakciós elemzés (cellulóz, hemicellulóz és lignin)

CN 802 szén,  nitrogén/fehérje  
meghatározó készülék

• TC, TOC (savas feltárás után), TIC, TN és szén / nitrogén arány meghatározása percek alatt
• Alacsony kimutatási határ (0,01 mg C and 0,001 mg N)
• Kettős vivőgázzal működő készülék (He v. Ar)
• Megbízható automatikus mintaváltó

Újdonságok

A FIWE Advance és az NDA 802 is ermes   
kompatibilis készülékek:      
felhőalapú megfigyelés és eredménytárolás

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/dumas-kozvetlen-nitrogen-feherje-meghatarozo-keszulek.html


• A továbbfejlesztett motorral felszerelt készülék  segítségével      
lehetőség nyílik a mintái kiemelkedően hatékony keverésére,       
diszpergálására, őrlésére és homogenizálására. 

• Kifejezetten a fertőző, mérgező és intenzív szagú minták       
számára kifejlesztve!

• Különböző eldobható feltét igény szerinti alkalmazásokhoz.
• Programozható és elmenthető teszt körülmények:         

idő, energia, térfogat
• Beállítható forgásirány változtatás, forgássebesség:         

400 - 8000 rpm
• Turbo gomb az intenzív keveréshez 8000 maximális rpm-el.
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Újdonságok

Új UV/látható spektrofotométer a Jenway-től CPLive™  
kapcsolattal

• Az eredmények és módszerek felhő-alapú korlátlan, biztonságos tárolása, és megosztása.  
Számítógépről, tabletről vagy telefonról irányítson 
több fotométert egy időben!

• 7” színes érintőképernyő, felhasználóbarát  
kezelőfelülettel: gyors hozzáférés a mérési és  
eredmény menüpontokhoz, spektrumelemzés  
kesztyűben is!

• USB port adatok tárolására és nyomtató  
csatlakoztatására

• Split beam optika: kiemelkedő pontosság és  
reprodukálhatóság; 1,5 nm sávszélesség

• Pontos és megbízható eredmények számos  
alkalmazási lehetőséggel: oktatás, ipar, rutin  
mintaelemzés, minőség-ellenőrzés stb.

• Egy- és multi-hullámhossz mód, mennyiségi  
meghatározás faktorral vagy akár 20 standard 
segítségével felvett kalibrációs görbével, kinetika, 
teljes spektrum scan

• Opcionális 8 küvettás mintaváltó, 16/24 mm tesztcső tartó, küvettatartó 100 mm   
fényút számára, mikroküvetta tartó

ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control az IKA-tól

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/ika-ultra-turrax-tube-drive-diszpergalo-homogenizalo-keszulek.html
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Elmasonic Easy - a tisztítás egyszerű módja

Az Elmasonic EASY sorozat 9 különböző méretű egységet tartalmaz,       
amelyek egyszerű és felhasználóbarát működésűek.

• Állandóan integrált Sweep funkció 100% ultrahangos energiával, 37 kHz frekvencián.
• Az aktiválható impulzus funkció alkalmas az erős, ásványi szennyeződések és polírozó paszták 

eltávolítására. 
• Az ultrahang teljesítményét 20% -kal növelték, így a szennyeződések könnyen és gyorsan eltávo-

líthatók.
• Védelem a fröccsenő víz ellen, magasabb lábakkal ellátva. 
• Fűtéssel felszerelve az EASY 30 H és attól nagyobb kiviteleknél
• Hátsó lefolyócsővel felszerelt, az EASY 60 H és attól nagyobb kiviteleknél

IKA Hula Dancer

Basic Digital

• Az eszköz rázási kitérése: 4,5 mm.
• Maximális terhelhetősége: 100 g.
• Sebesség tartománya :1200 és 2800 ford. / perc        

között van. (fix. 2800 ford. / perc a basic esetében).

Újdonságok

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/elmasonic-easy-ultrahangos-furdok.html
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SICOLAB - Nagyteljesítményű kompresszorok laboratóriumi használatra tiszta, steril,  
szagtalan levegő előállítására.

Orto Alresa Dilitcen 22 R

• Hűthető nagyteljesítményű, asztali kivitelű laborcentrifuga 
• Max. kapacitás: 4 x 1000 ml. 
• Mikroprocesszoros vezérlés
• Színes, érintőképernyős kezelőpanel 
• 40 program tárolására alkalmas memória
• Automatikus rotor felismerés
• Csendes és karbantartásmentes működés 
• Max. fordulatszám: 14.300 f./perc (megfelelő rotorral)
• Működési hőmérséklet tartomány : -20...+40°C.  

Újdonságok

 • Ultrahalk működés • Alacsony vibráció • Kompakt kialakítású, pult alá helyezhető •   
• Tartósság -100%-os működési ciklussal tervezve • Antibakteriális és korrózióálló nyomástartály •  

• Hosszú szerviz intervallum •

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/sicolab-nagyteljesitmenyu-kompresszorok-laboratoriumi-felhasznalasra.html


Automata aminosav analizátor mérésre kész csomagban a készülékkel, kolonnák széles   
választékával, használatra kész puffer oldatokkal és reagensekkel.       
A korábban használt 4/5 puffer oldat helyett csak 2/3 szükséges.

• Hűtött reagens tárolás inert gáz alatt, 
• Hűtött automata mintaadagoló 120 minta számára, 
• Gradiens pumpa vákuum gáztalanítóval
• Gyors fűtésű/hűtésű kolonnatér szivárgás érzékelővel
• Magas  hőmérsékletű automata öblítéses reaktor a ninhidrin reakcióhoz
• Reagens adagoló pumpa 
• Beépített 2-csatornás fotométer
• Könnyen kezelhető szoftver a készülék teljes szabályzására, 
• Opcionális OPA derivatizálás fluoreszcens detektorral, redukáló cukrok,      

poliamin meghatározáshoz 
• Alacsony bekerülési költségű manuális aminosav analizátor egyszerűbb feladatokhoz
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Sykam - Folyadékkromatográfok, ionkromatográfok, aminosav analizátor német gyártótól!

A Sykam GmbH családi vállalkozásként indulva 35 éve forgalmazza saját németországi gyárában készített  
készülékeit, valamint HPLC pumpákat, automata mintaadagolókat, detektorokat, frakciószedőket.    
A készülékek fejlesztésétől a végső tesztekig, a munkafolyamatok a helyi gyárban történnek.

Moduláris S 500 és S 600 HPLC készülékek rutin vagy magasabb 
igényű analízis feladatokra:

• A felhasználó igényeinek megfelelően variálható konfiguráció, későbbi 
széleskörű upgrade lehetőségek. 

• Hosszú élettartamú és kis karbantartási igényű izokratikus, kvaterner 
gradiens és bináris nagynyomású gradiens pumpa elektronikus nyomás-
kompenzálással. Mikro-, analitikai-  és szemipreparatív pumpafejek.

• Automata mintaadagoló változtatható térfogattal, 1,5 ml-es minták és 
mikroplate számára, opcionális  minta hűtés/fűtés, pre-kolonna  
derivatizálás, automata mintahígítás.

• UV/VIS; Fotodiódasoros  (PDA) és RI detektorok.
• Kolonna termosztát szivárgás érzékelővel, opcionális Peltier elemes 

aktív hűtés/fűtéssel
• Multicsatornás eluens gáztalanító pumpa

Anionok és/vagy kationok mérésére alkalmas ionkromatográf,     
akár duális rendszerben, amellyel egyetlen mintából párhuzamosan mérhetőek 
mindkét féle ionok. 

• Izokratikus vagy gradiens HPLC pumpa
• Automata mintaadagoló, vagy manuális mintabevitel
• Hosszú élettartamú, egyszerűen regenerálható automata szupresszor  

az anionokhoz 
• Poszt-kolonna derivatizálás opció  Pl. bromát, átmeneti fémek vagy   

Cr VI méréséhez.

Újdonságok

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
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Memmert raktárkészlet akció

Inkubátorok és
szárítószekrények
kihagyhatatlan áron!

3 ÉV Garanciával!

Vestfrost VTS 098 ultramélyhűtő szekrény,  
-60/-86°C, 91 literes

• Pult alá helyezhető.
• Digitális vezérlő riasztási     

funkciókkal.
• 35.000 férőhelyes adatrögzítő.
• Előkészítés külső megfigyelő  rendszer számára.
• USB port, kulcsos ajtózár.
• Megbízható dán minőség.

JENWAY M 3510   
LABORATÓRIUMI 
PH / MV / ºC MÉRŐ

• Könnyen kezelhető asztali kivitelű pH-mérő 
• Nyomógombos vezérlőpanel
• Nagyméretű, megvilágított grafikus LCD 

kijelző 
• A pH/mV és hőmérséklet  egyidejű kijelzése 
• Rutinelemzésekhez ideális
• Kézi, illetve automatikus   

hőmérsékletkompenzációval 
• Automatikus pufferfelismeréssel
• RS 232 – (nyomtató vagy PC)

Akciók

10%

Kedvezmény

1 228 500 Ft

188 298 Ft

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/vestfrost-laboratoriumi-ultramelyhutok-86-c-ig.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/m-3510-laboratoriumi-ph-mv-c-mero.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/muszerek-keszulekek/futo-termosztalo-keszulekek/szaritoszekrenyek-holegsterilizatorok/memmert-generation-2012-a-memmert-uj-generacios-keszulekei.html
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Traecable Products, USA 

Digitális időzítő LED fényjelzéssel és erős hangjelzéssel

• 1 colos kijelző. 
• Időzítő és stopper funkció,   

villogó LED, állítható hangerő   
(hangos, csendes,    
csak fényjelzés),    
3 visszaszámláló memória hely.

• A zöld LED villog 10 másodper-  
cenként stopper funkcióban.   
Piros LED villog az időzítés lejárta  
után. 

• Felbontás: 1 mp

• Tartomány: 99 perc, 59 mp

• Hármas kijelző az aktuális és a  
 MIN/MAX értékek megjelenítésére. 
• A készülék riaszt, ha a hőmérséklet  
 a megadott alsó-felső riasztási  
 értéket átlépi. 
• Mérési tartomány: –50°C - 70°C
• Felbontás: 0,1°

Digitális hőmérő kábeles érzékelővel, riasztás funkcióval   
–50°C – 70°C

Digitális hőmérő nagy kijelzővel,    
K típusú érzékelővel –40°C – 250°C 

• Mérési tartomány: –40°C - 250°C,   
 rövid ideig 300 °C
• Felbontás: 0,1 és 1 °C
• Pontosság: ±0,3% + 1°C (–50°C és   
 1000°C között), egyébként ±0,5% + 1°C
• Max HOLD funckió elmenti az időszak   
 alatt mért legnagyobb hőmérsékletet 
• Nagy (5/8 colos) kijelző, amely 4   
 méterről is olvashatóvá teszi az eszközt

• Mérési tartomány:  –50°C - 70°C
• Felbontás: 1 °C
• Pontosság: ±1% 
• Mintavétel gyakorisága: 10 mp

Digitális hőmérő min/max kijelzéssel –50°C – 70°C fiolával 

Digitális hőmérő min/max funkcióval –50°C – 70°C, 
rozsdamentes acél érzékelővel

• Mérési tartomány:    
 –50°C - 300°C
• Felbontás: 0,1° –20 - 200°C  
 között, egyébként 1°C 
• Pontosság: ±1°C (–20 - 200°C  
 között)
• Mintavétel gyakorisága: 10 mp
• Méret: 38 x 62 x 13 mm
• Tapadókoronggal 

Adatrögzítő hőmérő hűtőszekrényhez, USB kimenettel,  
–50,00°C - 70,00°C, 1 pufferelt szenzorral

• Nagyméretű LCD kijelző.   
 525,600 mérési pont rögzítése,  
 10 riasztási esemény rögzítése
• USB segítségével CSV export  
 számítógépen kiértékelhető. 
• Mérési tartomány: –50,00°C 
   - 70,00°C 
• Felbontás: 0,01 °C

Digitális vákuum - és nyomásmérő,  – 2068 - 2068 mbar

• 11 különböző mértékegység:  
 psi, mbar, bar, cm/H2O, inch/ 
 H2O, feet/H2O, mm/Hg, inch/ 
 Hg, kg/cm2, oz/inch2, kPa 
• Felbontás: 0,002 bar, 2 mbar
• Pontosság: ±0,3%
• Min-max memória, adatrögzítés,  
 adatkimenet
• Méret: 70 x 181 x 28 mm

A világ legkisebb méretű adatrögzítő egysége
Gombelem méretű adatrögzítő küldemények nyomon követésére, és 
hőkezelési folyamat ellenőrzésére egyaránt alkalmas. Kezdőcsomag 
1 adatrögzítővel (-40/+85°C ±1°C, 2048 mérőpont), szoftverrel és 
kiolvasóval már 48 880 Ft-tól elérhető. 

Akciók

- 9 980 Ft - 21 820 Ft

- 33 500 Ft - 24 590 Ft

- 9 880 Ft - 58 900 Ft

- 97 500 Ft

Laboratóriumi mérő és megfigyelő eszközök 
az USA-ból kalibrációs tanúsítvánnyal

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/plug-track-homerseklet-es-paratartalom-adatrogzito-gombok.html
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Akciók

Biztonsági zárású  
mintatartó edények 
20-120 ml-es térfogatig 

70 Ft/db-tól

Rasotherm® üvegeszközök a Duran cso-
porttól
Kiváló ár-érték arányú Boroszilikát 3.3   

főzőpoharak, Erlenmeyer lombikok, laborüvegek  
a Duran és Kimble termékeket is gyártó DWK   
Life Sciences-től.

500 ml-es üveg Duran márkájú 2460 Ft,    
500 ml-es üveg, Rasotherm márkájú 730 Ft

Akár 70% megtakarítás hagyományos 
Duranmárkájú üveghez képest. 

Kartell beosztásos és volumetrikus műanyag edényei 20% kedvezménnyel:

• Mérőhenger, PP, TPX
• Főzőpohár
• Mérőkancsó
• Mérőlombik
• Erlenmeyer lombik

Mérőhenger, PP,  kék 
beosztással 
640 Ft-tól

Mérőpohár füllel, PP, 
magas, domború 
beosztással 1120 Ft-tól

TPX főzőpohár, kék 
beosztással,víztiszta 
656 Ft-tól

Mérőlombik dugóval, 
50 ml 
1544 Ft-tól

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/mintatarto-edeny-biztonsagi-zarassal-15381.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/uveg-eszkozok/fozopoharak-lombikok.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/meropohar-fullel-kiontovel.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/merohenger-talppal-kiontovel.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/fozopohar-kiontovel-alacsony-forma.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/merolombik-dugoval.html
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Shimadzu AP analitikai mérlegek

AP225WD félmikro mérleg, 
220 g / 0,1 mg, 101 g /  0,01 mg

• UniBloc technológia
• Automatikus belső kalibrálás
• Digitális OLED kijelző, szöveges menü és üzenetek.
• Beépíthető antisztatizáló, porok és statikusan 

feltöltődő minták beméréséhez
• Automatikus és időzített belső kalibrálás
• Beépített HPLC pufferoldat előállító segédlet
• Recept-összetétel
• USB csatlakoztathatóság
• CFR21 Part11 megfelelőség

Shimadzu ATX analitikai mérlegek

ATX84   -   82  g / 0,1 mg.
ATX124 -  120 g / 0,1 mg.
ATX224 -  220 g / 0,1 mg.

• UniBloc technológia
• Kézi indítású belső kalibrálás
• Csatlakozás számítógéphez, közvetlen Win-

dows kapcsolat (RS232 átalakító szükséges)
• Komparátor funkció
• Darabszámlálás

Mérlegasztal:
Mérlegasztal, egy munkahelyes, 90 cm széles, 
többszörös rezgéscsillapítással.

Rezgéscsillapítások:
• Önbeálló lábak
• Váztól független kőtartó keret
• Önbeálló kőtartók
• Három rétegű (parafa/gumi/parafa)  

rezgésmentesítők a kő alatt
• nagy tömegű márványtömb (kb. 40 kg)
• Állítható magasságú lábak a padló   

hibáinak kiegyenlítésére

Rendelhető szimmetrikus és 
aszimmetrikus kivitelben is!

Saját gyártmány!

Akciók

4 tizedes mérleg akár már 
251 750 Ft-tól

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/shimadzu-digitalis-analitikai-merlegek-ap-sorozat.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/shimadzu-digitalis-analitikai-merlegek-atx-aty-sorozat.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/labsys-4-merlegasztal-kettos-rezgescsillapitassal.html
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Velp OV5 homogenizátor csomag

Gyógyászati, élelmiszeripari és kozmetikai termékek 
diszpergálására, homogenizálására alkalmas készülék.

• Fordulatszám: 10.000 - 30.000 ford./perc
• Keverési térfogat: homogenizálásnál  

8 liter, keverésnél 40 liter
• Diszpergálási térfogat: 10-5000 ml.

A csomag tartalma:

331.R20900010 - 255.600 Ft
OV5 Homogenizáló készülék 230 V / 50Hz

331.A00000045 - 116.710 Ft
H-alakú állvány, rögzítő bilincs és kettősdió

331.A00000026 - 151.860 Ft
VSS2CSR2 diszpergáló szerszám

Kedvezményes csomag ár: 518 870 Ft

VELP keverők verhetetlen áron!

Velp ESP Ultra vékony mágneses keverő
• Kopó alkatrészektől mentes készülék, ezért   

nem igényel karbantartást.
• Anyaga: kémiai anyagoknak ellenálló technopolimer
• Fordulatszám: 50 - 1100 ford./perc
• Keverési térfogat: max. 5 liter

Velp MST Digital mágneses keverő

• Digitális kijelzővel, időzítővel      
(1 től 900 percig vagy folyamatos). 

• Kis helyigényű, egyszerű kezelhetőségű, hatékony 
mágneses keverő. 

• Fehér felületének köszönhetően alkalmas a  
mikrotitráláshoz. 

• Fordulatszám: 1.500 ford./perc,    
fordulatszám-szabályozóval ellátva.

• Keverési térfogat: max. 5 liter
• Anyaga: kémiai anyagoknak ellenálló technopolimer

Akciók

Keverők már 51 840 Ft-tól

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/velp-magneses-keverok.html
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Akciók

1. Proline Plus 3-pack 10, 0,5-10 µl, 10-100 µl és 100-1.000 µl-es pipettákkal + állvány
2. Proline Plus 3-pack 20, 2-20 µl, 20-200 µl és 100-1.000 µl-es pipettákkal + állvány
3. Proline Plus 4-pack 20, 0,5–10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl és 100-1.000 µl-es pipettákkal + állvány
4. Proline Plus 4-pack 100, 0,5–10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl-es pipettákkal + állvány
5. Proline Plus 5-pack 10, 0,5–10, 10-100, 20-200, 100-1.000 µl és 0,5-5 ml pipettákkal + állvány
6. Proline Plus 5-pack 20, 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl 

és  100-1.000 µl, 0,5-5 ml pipettákkal + állvány
7. Proline Plus 3+1 pack, 1 cs. 0,5-10, 20-200, 100-

1.000 µl  és 8 cs. 30-300 µl pipettákkal + állvány
8. Proline Plus 3-pack MAX, 100-1.000 µl, 500-5.000 µl 

és  500-10.000 µl-es pipettákkal + állvány

• Ergonomikus kialakítás
• szűrőbetét  befogadására alkalmas kónusz
• autoklávozható (121°C)
• UV–val szemben ellenálló
• hőszigetelt pipettatest
• 24 hónap garancia

Próbálja ki a világ legkönnyebb, legjobb elektronikus    
pipettáját a Biohit Picust kedvező áron:

10 mentett program      

Intuitív kijelző

autoklávozható 
alsó részek

Elektronikus hegyledobás
USB töltés

20 pipettázási technika

Új generációs DC motor a 
pontos és precíz adagolásért

Safe-Cone filter
szűrőbetét

169 623 Ft-tól

Mechanikus sorozatadagoló ajándék fecskendővel: 

Az egyszerűen használható ismétlőpipetta folyadékok 1 - 5.000 µl 
közötti sorozatadagolására szolgáló, cserélhető fecskendős  
készülék. Gyors és pontos adagolást tesz lehetővé. Akár 48  
lépésbõl (adagolásból) álló sorozat is könnyedén adagolható.

Kitűnően alkalmazható nagy viszkozitású, habzásra hajlamos, veszélyes 
vagy fertőző anyagok adagolására.
Fecskendők 0,1 ml-től 50 ml-ig

127 890 Ft-tól

88 800 Ft

Gazdaságos Biohit Proline Plus pipettacsomagok   
most rendkívüli akciós áron ajándék állvánnyal:

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/biohit-proline-plus-gazdasagos-starter-kit-indulo-csomag.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/biohit-picus-elektronikus-pipetta.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/biohit-mechanikus-sorozatadagolo.html
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Systec VX-150 vertikális autokláv 
vákuumszivattyúval, gyorshűtéssel

Systec VX-150 vertikális autokláv vákuumszivattyúval, gyorshűtéssel.
Gazdag felszereltségű bemutató készülék eszközök, üreges testek (csövek, pipettahegyek),  
folyadékok sterilizálására, megsemmisítésére.  
Széleskörű paraméterezhetősége ipari felhasználás tesztelésre is alkalmassá teszi.

Nem talál megfelelő eljárást mintája gőzsterilizálására? 

Autokláv beszerzést tervez?
Kérje díjmentes konzultációnkat és bemutatónkat.
info@labsystem.hu

DMA-1 Direkt higany meghatározó készülék

Kifejezetten alkalmas kozmetikai, olajipari, környezetvédelmi,  
élelmiszeripari és mezőgazdasági minták vizsgálatára.
(US EPA 7473, ASTM D-6722-01 és ASTM D-7623-10)

• Direkt higany meghatározás 0,03 - 1500 ng tartományban,
• Szilárd, folyadék és gáz halmazállapotú mintákból
• Mintaelőkészítést nem igényel
• Rövid analízis idő (5 perc), alacsony futási költségek
• Nincs memória effektus
• Nem keletkezik veszélyes hulladék
• Kis helyigény
• Könnyű karbantarthatóság

Készülék bemutatók

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/systec-v-tipusu-vertikalis-allo-autoklavok.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/milestone-dma-1-kompakt-kozvetlen-higanymeghatarozo.html
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Memmert ICO105 med szén-dioxid inkubátor

• Lekerekített belső sarkok
• Érintőképernyős professzionális vezérlő
• Riasztási funkciók
• Áramellátás áramkimaradás esetén
• Sterilizálás belső szenzorok eltávolítása nélkül
• FDA kompatibilitás, orvostechnikai megfelelőség

Picus elektronikus pipetta 

• A legkisebb és legkönnyebb elektronikus pipetta kényelmes, egyszerű adagolást biztosít
• Több pipettázási technika és több tárolási hely a kedvenc programoknak
• Új generációs DC-motor szolgáltatja az egyedülálló pontosságot és precizitást
• Microplate koordináció segítségével könnyedén és egyszerűen töltheti fel a plate-t
• USB töltési lehetőség

Készülék bemutatók

KNF rotációs vákuumbepárló és digitális vákuumszivattyú

Csomag ajánlat C 900 recirkulációs hűtővel

Bemutató lehetősége a helyszínen.
Próbálja ki a KNF megoldását.

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/memmert-co2-inkubatorok-memmert-ico-sorozat.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/knf-rotacios-beparlo-keszulek.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/biohit-picus-elektronikus-pipetta.html
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Készülék bemutatók

PCRmax Alpha cycler PCR készülék
Gyorsaság | Megbízhatóság | Teljesítmény | Érzékenység | Kiváló ár

• Érintőképernyős vezérlés Android rendszerrel (HD felbontás)
• Felhasználói programok gyors hozzáférése 
• Program Wizard: PCR protokoll automatikus 

optimalizálása
• Telefonos applikáció (Alpha Track)    

rendszerellenőrzéshez / időzítéshez
• Felhasználói profilok létrehozása és azonosítása 

USB kulccsal
• Zárolható, jogosultsághoz köthető programok 

(1000 programhely)
• 96 vagy 384 férőhelyes blokkok Gradiens  

funkcióval
• Aktív mintahűtés (nem specifikus amplifikáció 

minimalizálása)
• Akár 2 vagy 4 blokkos készülékek is   

válaszhatóak.
• (A blokkok egyidejűleg teljesen független   

programokkal működtethetőek)
• PCR max Eco 48: real time qPCR
• 48 mintahely, kisebb PCR reagens és   

mintaigény

SHIMADZU halogénes gyors nedvesség - meghatározó

• Nagyméretű minta tálka (95 mm).
• Hosszú élettartamú halogén izzó.
• PC csatlakozás (USB, RS-232C).
• Kompakt kialakítás (202 mm-es szélesség).
• Terhelhetőség: 60 g.
• Egyszerű kezelhetőség.
• Nagyméretű kijelző háttérvilágítással.
• Könnyen tisztítható.

Gyors szárítás | Lassú szárítás | Lépcsőzetes szárítás
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Labsystem Kft. 
1151 Budapest, Szövőgyár u. 11-13. 
Tel.: (1) 436-0790, email: info@labsystem.hu  

Akciók érvényessége 2019. november - 2020 február. 
A kiadványban szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem,     
de a szállítás és beüzemelés költségét tartalmazzák.
Az eladott készülékekhez szerviz hátteret biztosítunk.

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/pcrmax-vegpont-pcr-keszulekek-pcrmax-alpha-cycler.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/gyorsnedvesseg-meghatarozok-shimadzu-es-ohaus.html

