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  ITES   Multitron Standard 
Číslo jedna na poli veľkokapacitného inkubovaného trepania 

 
 
 

 
 
 

Spoľahlivý, praktický a 
cenou zaujímavý 
 

• Ľahké ovládanie 

• Veľká kapacita 

• Nenáročný na 
priestor 

• Bez vibrácií 

• Stohovateľný 

• Prispôsobivý 



 
 
 
 

• Ľahké ovládanie 
Predné oteváránie dverí a plne vysúvateľná doska na 
ložiskách uľahčuje prácu pri manipuláci i s ťažkými bankami. 

• Veľká kapacita 
Multitron Standard disponuje najväčšou trepacou doskou  
vo svojej triede, pričom pojme až 6 erlenmayerových baniek 
o objeme 5000ml 

• Nenáročný na miesto 
Tri trepačky na mieste pre jednu! Každá je nezávislá na ostatných! Každá 
s iným nastavením! To všetko nezaberie ani 1 m2 potrebného priestoru. 

• Stohovateľný 
Môžete začať s jednou jednotkou a za rok doplniť ďalšiu. 

Potrebné miesto v laboratóriu Vám už nebude ubúdať.  

• Prispôsobivý 
Typ Multitron 2* je možné dovybaviť príslušenstvom  
ako napr. riadená atmosféra CO2, regulácia vlhkosti, denné 
alebo fotosyntetické osvetlenie, prívod plynov. Jednotlivé jednotky nad sebou je možné 
kombinovať s rôznym orbitom, ale tiež s mikrotitračnou nadstavbou alebo inkubátorom 
postaveným na mieru.  
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Kapacita 

Objem baniek v ml Množstvo 
50 131 

100 89 
250 48 
500 31 

1000 19 
2000 13 

Trepacia doska o 
rozmer 85 x 47 cm 

môže byť 
vybavená 

oceľovými alebo 
plastovými 

svorkami, tyčami 
alebo originálnou 
adhéznou páskou 

Sticky-Stuff® 
5000 6 

* ak požadujete konfiguráciu na mieru, zašlite nám, prosím, dopyt 
Technické údaje 
Rťchlosť 
trepania 

30 – 400 ot./min. 

Orbit 25 mm alebo 50mm 
Presnosť 
trepania 

0.1% pri max. rýchlosti 

Teplotné 
rozmedzie 

5°C voči OT až 60°C 

 s chladením až -15°C voči OT 
Teplotná 
presnosť 

0.2°C v kvapaline  

Váha bez 
chladenia 

cca 90 kg 

Rozmery ŠxHxV 107 x 86 x 55 cm 
Napájanie 230V, 50 Hz 
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M a d e  i n  S w i t z e r l a n d  

 

ITES Vranov s.r.o., Vranov n. T. 

tel.:+421/57/4431139, 4461961 

e-mail: obchod@ites.sk 

http://www.ites.sk 
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