Trepačky IKA
1. Model: Rocker 2D Digital
Digitálna trepačka s nastaviteľnou rýchlosťou pre hladké miešanie.
Používa sa na homogénne miešanie v bankách, kultivačných bankách,
Petriho miskách a skúmavkách. Aj pri kolísaní zaťaženia a napätia
zostáva rýchlosť otriasania konštantná. Nastaviteľný uhol sklonu
zaručuje optimálne prispôsobenie konkrétnym experimentálnym
podmienkam.


Časovač: odpočítavanie, nastaviteľné od 1 s do 99h 59min



Typ pohybu - hojdanie



Počítadlo: Zobrazenie trepacieho času



Zobrazenie chybového kódu



Použiteľné pri 4 až 50 °C v inkubátore



Jednoduchá obsluha



Vrátane protišmykovej gumovej podložky



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Priemer trepania: 0 - 15 ° (uhol)



Rozsah rýchlosti: 5 - 80 ot./min

Voliteľné príslušenstvo: nadstavba druhej úrovne (A2), univerzálna
podložka (RD1), zásobník na skúmavky 28x5 ml, Ø12 mm (TB1),
zásobník na skúmavky 16x15 ml, Ø16 mm (TB2), zásobník na skúmavky
14 x 30 ml, Ø25 mm (TB3), zásobník na skúmavky 10x30 ml, Ø28 mm
(TB4)

2. Model: Rocker 3D Basic
Trepačka s trojrozmerným pohybom a pevnou rýchlosťou pre hladké
miešanie. Používa sa na homogénne miešanie v bankách, kultivačných
bankách, Petriho miskách a skúmavkách. Aj pri zaťažení zostáva
rýchlosť trepania konštantná. Aj pri kolísaní zaťaženia a napätia zostáva
rýchlosť trepania konštantná. Pevný uhol zaisťuje reprodukovateľné
výsledky testov.


Použiteľné pri 4 až 50 °C v inkubátore



Vrátane protišmykovej gumovej podložky



Jednoduchá obsluha



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Priemer trepania: 8 ° (uhol)



Rozsah rýchlosti: 30 ot / min (pevný)

Voliteľné príslušenstvo: nadstavba druhej úrovne (A2), univerzálna
podložka (RD1), zásobník na skúmavky 28x5 ml, Ø12 mm (TB1),
zásobník na skúmavky 16x15 ml, Ø16 mm (TB2), zásobník na skúmavky
14 x 30 ml, Ø25 mm (TB3), zásobník na skúmavky 10x30 ml, Ø28 mm
(TB4)
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3. Model: Rocker 3D Digital
Digitálna trepačka s trojrozmerným pohybom a nastaviteľnou
rýchlosťou pre hladké miešanie. Používa sa na homogénne miešanie
v bankách, kultivačných bankách, Petriho miskách a skúmavkách. Aj
pri kolísaní zaťaženia a napätia zostáva rýchlosť trepania konštantná.
Nastaviteľný uhol zaisťuje optimálne prispôsobenie konkrétnym
experimentálnym podmienkam.


Časovač: odpočítavanie, nastaviteľné od 1 s do 99h 59min



Počítadlo: Zobrazenie trepacieho času



Zobrazenie chybového kódu



Použiteľné pri 4 až 50 ° C v inkubátore



Jednoduchá obsluha



Vrátane protišmykovej gumovej podložky



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Priemer trepania: 0 - 15 ° (uhol)



Rozsah rýchlosti: 5 - 80 ot./min

Voliteľné príslušenstvo: nadstavba druhej úrovne (A2), univerzálna
podložka (RD1), zásobník na skúmavky 28x5 ml, Ø12 mm (TB1),
zásobník na skúmavky 16x15 ml, Ø16 mm (TB2), zásobník na skúmavky
14 x 30 ml, Ø25 mm (TB3), zásobník na skúmavky 10x30 ml, Ø28 mm
(TB4)

4. Model: Roller 6 Basic
Rolová trepačka so 6 valcami zabezpečuje plynulé kývanie a valcovanie
pri pevnej rýchlosti. Používa sa na miešanie krvných vzoriek, pevných a
kvapalných suspenzií a viskóznych vzoriek. Jednotka sa môže použiť so
všetkými bežnými skúmavkami a valcovými fľašami. Ľahko odnímateľné
prídavné zariadenia zabezpečuje rýchle čistenie v prípade rozliatia
vzoriek.



Použiteľné pri 4 až 50 ° C v inkubátore



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Odnímateľné valce umožňujú trepanie väčších rúrok



Jednoduchá obsluha pomocou dotykovej klávesnice



Priemer trepania: 24,5 mm (výška)



Rozsah rýchlosti: 30 ot / min (pevný)
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5. Model: Roller 6 Digital
Digitálna trepačka so 6 valcami poskytuje plynulé kývanie a valcovanie
pri rôzne nastaviteľných rýchlostiach. Používa sa na miešanie krvných
vzoriek, pevných a kvapalných suspenzií a viskóznych vzoriek.
Jednotka sa môže použiť so všetkými bežnými rúrkami a valcovými
fľašami. Ľahko odnímateľné prídavné zariadenia zabezpečujú rýchle
čistenie v prípade rozliatia vzoriek.



Časovač: odpočítavanie, nastaviteľné od 1 s do 99h 59min



Počítadlo: Zobrazenie trepacieho času



Zobrazenie chybového kódu



Použiteľné pri 4 až 50 ° C v inkubátore



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Odnímateľné valce umožňujú trepanie väčších rúrok



Jednoduchá obsluha s klávesnicou



Priemer trepania: 24,5 mm (výška)



Rozsah rýchlosti: 5 - 80 ot./min

6. Model: Roller 10 Basic
Rolová trepačka s 10 valcami zabezpečuje plynulé kývanie a valcovanie
pri pevnej rýchlosti. Používa sa na miešanie krvných vzoriek, pevných a
kvapalných suspenzií a viskóznych vzoriek. Jednotka sa môže použiť so
všetkými bežnými skúmavkami a valcovými fľašami. Ľahko odnímateľné
prídavné zariadenia zabezpečuje rýchle čistenie v prípade rozliatia
vzoriek.



Použiteľné pri 4 až 50 ° C v inkubátore



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Odnímateľné valce umožňujú trepanie väčších rúrok



Jednoduchá obsluha pomocou dotykovej klávesnice



Priemer trepania: 24,5 mm (výška)



Rozsah rýchlosti: 30 ot / min (pevný)
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6. Model: Roller Digital
Rolová trepačka s 10 valcami zabezpečuje plynulé kývanie a valcovanie
pri rôzne nastaviteľných rýchlostiach. Používa sa na miešanie krvných
vzoriek, pevných a kvapalných suspenzií a viskóznych vzoriek. Jednotka
sa môže použiť so všetkými bežnými skúmavkami a valcovými fľašami.
Ľahko odnímateľné prídavné zariadenia zabezpečuje rýchle čistenie v
prípade rozliatia vzoriek.


Časovač: odpočítavanie, nastaviteľné od 1 s do 99h 59min



Počítadlo: Zobrazenie trepacieho času



Zobrazenie chybového kódu



Použiteľné pri 4 až 50 ° C v inkubátore



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Odnímateľné valce umožňujú trepanie väčších rúrok



Jednoduchá obsluha s klávesnicou



Priemer trepania: 24,5 mm (výška)



Rozsah rýchlosti: 5 - 80 ot./min

7. Model: Loopster Digital
Digitálny rotátor pre hladké, ale efektívne miešanie s nastaviteľnou
rýchlosťou. Ideálne najmä pre biologické vzorky napr. krvné vzorky.
Vhodný na oddeľovanie a miešanie vzoriek prášku a kvapaliny v
skúmavkách Eppendorf a Greinerových skúmavkách do 50 ml.
Jednoduché odnímateľné prídavné zariadenia umožňujú jednoduché a
rýchle čistenie jednotky pri rozliatych vzorkách.



Voľne nastaviteľný rotačný uhol



Časovač: odpočítavanie, nastaviteľné od 1 s do 99h 59min



Počítadlo: zobrazenie trepacieho času



Použiteľné pri 4 až 50 ° C v inkubátore



Zobrazenie kódu chyby



Jednoduchá obsluha pomocou fóliovej klávesnice



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Rozsah rýchlosti: 5 - 80 ot./min

Voliteľné príslušenstvo: nadstavec pre skúmavky 48 x 1,5 ml rúrky s Ø
10 mm (DS 1); 24 x 5 ml rúrky s priemerom Ø12 mm (DS 2) ; 20 x 15 ml
rúrky s Ø16 mm (DS 3) ; 12 x 30 ml rúrky s Ø25 mm (DS 4); 12 x 50 ml
rúrky s Ø28 mm (DS 5)
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8. Model: Trayster Digital
Digitálna závesná trepačka s vertikálnou rotáciou pre plynulé, ale
efektívne miešanie s nekonečne nastaviteľnou rýchlosťou. Ideálne pre
biologické vzorky, najmä pre vzorky krvi. Vhodné pre procesy
oddeľovania a miešania
práškových a tekutých vzoriek v skúmavkách Eppendorf a
Greinerových skúmavkách do 50 ml. Jednoduché odnímateľné
prídavné zariadenia umožňuje jednoduché a rýchle čistenie jednotky
pri rozliatych vzorkách.


Časovač: odpočítavanie, nastaviteľné od 1 s do 99h 59min



Počítadlo: Zobrazenie trepacieho času



Použiteľné pri 4 až 50 ° C v inkubátore



Vhodné pre nepretržitú prevádzku



Zobrazenie kódu chyby



Jednoduchá obsluha pomocou fóliovej klávesnice



Rozsah rýchlosti: 5 - 80 ot./min

Voliteľné príslušenstvo: vložka pre reakčné skúmavky 24 x 1,5 ml / 2
ml, Ø 10 mm (TR 1); pre plastové skúmavky, 24 x 5 ml, Ø 12 mm (TR 2);
pre Falcon / Greiner a centrifugačné skúmavky, 12 x 15 ml, Ø 16 mm
(TR 3); pre Falcon / Greiner a centrifugačné skúmavky, 6 x 50 ml, Ø 28
mm (TR 4)

9. Model: MS 3 Digital
Kompaktná univerzálna malá trepačka vhodná na miešanie so všetkými
malými nádobkami a mikrotitračnými platňami.


Široká škála adaptérov



Detekcia adaptéra



Časovač s odpočítavaním



Kontinuálna alebo dotyková činnosť (so štandardným
pripojením)



Stabilný vo všetkých rýchlostných rozsahoch



Robustné zinkové odliate puzdro



Dva režimy prevádzky:
-

Režim A (bezpečný režim s detekciou pripojenia):
max. rýchlosť 3 000 ot / min je dosiahnutá len so
štandardným prídavným zariadením, pri použití iných
prídavných zariadení je rýchlosť obmedzená na 1.300
ot / min.

-

Režim B (bez detekcie príloh): pri všetkých adaptéroch
je možná rýchlosť 3000 ot / min v závislosti od
aplikácie (pozri zoznam príslušenstva)
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Voliteľné príslušenstvo: adaptér pre skúmavky a malé nádobky do Ø 50 mm (MS 3.1), adaptér pre mikrotitračné
platne (MS 3.4), univerzálny adaptér pre rôzne penové vložky (MS 3.3), adaptér pre PCR 96 jamkové platne (MS
3.5), etylvinylacetátový adaptér na vkladanie do univerzálneho adaptéra pre 14 skúmaviek Ø 10 mm (MS 1.31),

etylvinylacetátový adaptér na vkladanie do univerzálneho adaptéra pre 6 skúmaviek Ø 12 mm (MS 1.32),
etylvinylacetátový adaptér na vkladanie do univerzálneho adaptéra pre 4 skúmavky Ø 16 mm (MS 1.33)

10. Model: Lab dancer
Atraktívne navrhnutá trepačka na skúmavky. Určené na miešanie malých
skúšobných vzoriek s dotykovou funkciou.



Malé, kompaktné a spoľahlivé



Pre malé nádoby s priemerom do 30 mm, napr. skúmavky,
centrifugačné skúmavky, Eppendorf



Pevná rýchlosť (2800 ot / min)



Vynikajúce miešanie



Horný plášť a povrch skúmavky sú vyrobené z inertného plastu.
Spodná časť je pokovovaná zinková odliatka



Obsahuje ľahkú súpravu napájania 12 V

11. Model: Vortex 1
Atraktívne navrhnutá trepačka na skúmavky s dotykovou funkciou.
Určené na miešanie malých skúšobných vzoriek.



Malá, kompaktná a spoľahlivá



Pre malé nádoby s priemerom do 30 mm, napr. skúmavky,
centrifugačné skúmavky, Eppendorf



Nastaviteľná rýchlosť od 1000 do 2800 ot / min



Vynikajúce miešanie



Horný plášť a povrch sú vyrobené z inertného plastu. Spodná
časť je pokovovaná zinková odliatka
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13. Model: Vortex 3
Vortexová trepačka vhodná pre krátkodobú prevádzku (dotyková
funkcia), aktivovaná stlačením prídavného zariadenia alebo pre trvalú
prevádzku.


Široký rozsah rýchlosti, plynule nastaviteľný, 500 – 2500 ot/min



Rôzne aplikácie vďaka 3 vymeniteľným prídavným zariadeniam
a 7 vložkám (napríklad rúrky Eppendorf, mikrotitračné platne,
Erlenmeyerové banky 250 ml atď.) – voliteľné príslušenstvo



Špeciálny pás (VG 3.36, strana 51) zaisťuje jednoduchú
manipuláciu s okrúhlymi / Erlenmeyerovými bankami



Stabilná pri vysokých rýchlostiach vďaka špeciálnym nohám
(silikónová podložka s veľmi vysokým tlmením vibrácií)



Excentrický s guľkovými ložiskami



Vhodný pre nepretržitú prevádzku



Typ pohybu: orbitálny



Orbitálny priemer: 4 mm

Voliteľné príslušenstvo: štandardný adaptér pre reagenčné sklo/malé
nádobky (VG 3.1), ručný nástavec, 88 mm, okrúhly, s gumovou vložkou
(VG 3.2), gumová podložka (VG 3.21), univerzálny nadstavec, 150 mm,
s gumovou vložkou (VG 3.3), nástavec pre 18 reagenčných sklenných
nádob, 10 mm (VG 3.32), nástavec pre 8 reagenčných sklenných nádob,
16 mm (VG 3.34), nástavec pre 8 reagenčných sklenných nádob, 20 mm
(VG 3.35), nástavec pre 1 Erlenmayerovú banku, 100-250 ml (VG 3.36),
nástavec pre 1 štandardnú mikrotitračnú platničku (VG 3.37)

14. Model: Vortex 4 digital
Kompaktná univerzálna malá trepačka vhodná na miešanie malých
nádob a mikrotitračných platní.


Detekcia adaptérov - Digitálny časovač s odpočítavacou
funkciou



Kontinuálna alebo dotyková činnosť (so štandardným
pripojením)



Stabilný vo všetkých rýchlostných rozsahoch



Robustné zinkové odliate puzdro



Dva režimy prevádzky:
-

Režim A (bezpečný režim s detekciou pripojenia): max
rýchlosť 3000 ot / min je dosiahnutá len pri
štandardnom dotykovom režime. Pri použití iných
prídavných zariadení je rýchlosť obmedzená na 1300
ot / min.

-

Režim B (bez detekcie): pri všetkých prídavných
zariadeniach je možná rýchlosť 3000 ot / min.

Voliteľné príslušenstvo: adaptér pre skúmavky a malé nádobky do Ø 50 mm (MS 3.1), adaptér pre
mikrotitračné platne (MS 3.4), univerzálny adaptér pre rôzne penové vložky (MS 3.3), adaptér pre PCR 96
jamkové platne (MS 3.5), etylvinylacetátový adaptér na vkladanie do univerzálneho adaptéra pre 14
skúmaviek Ø 10 mm (MS 1.31), etylvinylacetátový adaptér na vkladanie do univerzálneho adaptéra pre 6
skúmaviek Ø 12 mm (MS 1.32), etylvinylacetátový adaptér na vkladanie do univerzálneho adaptéra pre 4
skúmavky Ø 16 mm (MS 1.33)
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15. Model: MTS 2/4 digital microtiter shaker
Špeciálna trepačka na trepanie dvoch alebo štyroch mikrotitračných
platničiek.


Elektronické riadenie rýchlosti



Digitálny časovač



Budík



Vr. upevnenia (bez mikrotitračnej dosky)



Typ pohybu: orbitálny



Orbitálny priemer: 3 mm



Max. hmotnosť trepania: 2 alebo 4 mikrotitračné platne



Voliteľné príslušenstvo: sieťový kábel pre EU zástrčku

16. Model: KS 130 basic
Malá tichá orbitálna trepačka zaisťuje dlhú životnosť s ideálnym
otočným pohybom s maximálnou hmotnosťou 2 kg.


Elektronické nastavenie rýchlosti a časovača



LED displej pre nastavenie rýchlosti a času



Široká škála pripájacích kombinácií umožňuje používať takmer
všetky tvary a veľkosti nádob



Nástavce nie sú zahrnuté v objednávke

Voliteľné príslušenstvo:


Upevňovacie svorky pre objem (25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml
alebo 500 ml)



Upevňovací klip (AS 130.2): kapacita: 20 x 25 ml, 12 x 50 ml,
12 x 100 ml, 4 x 250 ml, 4 x 500 ml



Adaptér na skúmavky (AS 130.4): Ø skúmavky: 10 - 16 mm,
min. výška: 80 mm



Univerzálny adaptér s upínacími voľne nastaviteľnými valcami
(AS 130.1): platňa 220 x 220 mm



Adaptér pre Petriho misky a kultivačné nádoby (AS 130.3):
platňa 220 x 240 mm
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17. Model: HS 260 basic
Kompaktná plochá trepačka s ideálnym otočným pohybom pre
maximálnu hmotnosť 7,5 kg.


Elektronické nastavenie rýchlosti a časovača



LED displej pre nastavenie rýchlosti a času



Široká škála pripájacích nástavcov umožňuje používať takmer
všetky tvary a veľkosti nádob



Nástavce nie sú zahrnuté v cene, objednávajú sa samostatne

Voliteľné príslušenstvo:


Upevňovacie svorky pre objem (25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml
alebo 500 ml)



Upevňovací klip (AS 260.2): kapacita: 56 x 25 ml, 23 x 50 ml,
23 x 100 ml, 11 x 250 ml, 9 x 500 ml



Univerzálny adaptér s upínacími voľne nastaviteľnými valcami
(AS 260.1): platňa 320 x 320 mm



Adaptér pre Petriho misky a kultivačné nádoby (AS 260.3):
platňa 320 x 320 mm

TREPAČKY GFL
1. Model: GFL 3005
Táto kompaktná analógová orbitálna trepačka dokazuje svoju výkonnosť
pri každodennom používaní v laboratóriách biológie a mikrobiológie a pri
diagnostických metódach.


Výkonná, tichá a priestorovo úsporná orbitálna trepačka



Výborne použiteľná pre nepretržitú prevádzku



Elektronické riadenie rýchlosti, bezstupňové, s jemným
štartovaním.



Jasne rozložený ovládací panel pre jednoduchú obsluhu.



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym
opotrebením.



Konštantná rýchlosť nezávislá na zaťažení.



Tlmiaca plošina z eloxovaného hliníka



Trepacia platňa: 330 x 330 mm



Frekvencia trepania: 20-500 rpm

Voliteľné príslušenstvo: trepací podnos 330 x 330 mm (3950),
upevňovací klip (25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml), stojan na
skúmavky max. 24 skúmaviek Ø 12 - 17 mm (3953), univerzálny
nástavec so 4 voľne nastaviteľnými valcami (3952), protišmyková
podložka 300 x 300 mm (3951)
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2. Model: GFL 3012
Digitálny GFL 3012 je nevyhnutnou súčasťou pri výskume AIDS, pri
diagnostických testoch s testovacími platničkami alebo pri pestovaní
bunkových kultúr a mikroorganizmov.


Tichá prevádzková s dlhou životnosťou



Jemný a rovnomerný pohyb



Použiteľná pre nepretržitú prevádzku.



Digitálne čítanie frekvencie a nastavenie pomocou LC-displeja,
v krokoch po 0,5 rpm



Indikácia zostávajúceho času prostredníctvom LC displeja



Sériové rozhranie RS 232 pre bezproblémový prenos dát.



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym
opotrebením, ktorý zaisťuje spoľahlivosť pre nepretržitú
prevádzku pri trojrozmernom pohybe



Konštantná rýchlosť nezávislá na zaťažení



Trepacia platňa: 450 x 450 mm



Frekvencia trepania: 2-50 rpm



Komplexný sortiment príslušenstva

Voliteľné príslušenstvo: trepací podnos 450 x 450 mm (3950), upevňovací klip (25 ml, 50
ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml), univerzálny nástavec so 6 voľne nastaviteľnými valcami (3967),
protišmyková podložka 420 x 420 mm (3965)

3. Model: GFL 3014
Tento model je spoľahlivý aj pri nepretržitej prevádzke pri práci s gélmi
a kultivačných procesoch.


Výkonná a tichá trepačka



Použiteľná pre nepretržitú prevádzku



Digitálne čítanie frekvencie a nastavenie pomocou LC-displeja,
v krokoch po 0,5 otáčkach za minútu,



Indikácia zostávajúceho času prostredníctvom LCD displeja.



Sériové rozhranie RS 232 pre bezproblémový prenos dát



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym
opotrebením, ktorý zaisťuje spoľahlivosť pri nepretržitej
prevádzke pri pomalom kývaní



Konštantná rýchlosť nezávislá na zaťažení



Trepacia platňa: 450 x 450 mm



Frekvencia trepania: 2-50 rpm



Časovač: 1 min až 99:59 hod.



Komplexný sortiment príslušenstva

Voliteľné príslušenstvo: trepací podnos 450 x 450 mm pre upevnenie klipov (3966),
upevňovací klip (25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml), univerzálny nástavec so 6 voľne
nastaviteľnými valcami (3967), protišmyková podložka 420 x 420 mm (3965), rám plošiny so
štyrmi úrovniami a podnosmi + gumové rohože (3968)
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4. Model: GFL 3017
Digitálny GFL 3017 je spoľahlivý partner pri pestovaní
mikroorganizmov, bunkových a tkanivových kultúr a teda
nepostrádateľný pre úspešnú prácu v oblasti biochémie,
mikrobiológie, biotechnológie, baktérie a virológie.


Tichá a univerzálne použiteľná orbitálna trepačka



Použiteľná pre nepretržitú prevádzku



Digitálne čítanie frekvencie a nastavenie pomocou LCdispleja, v krokoch po 1,0 rpm



Indikácia zostávajúceho času



Sériové rozhranie RS 232 pre bezproblémový prenos dát



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym
opotrebením, ktorý zaisťuje vysokú stabilitu a spoľahlivosť pre
nepretržitú prevádzku



Tlmiaca plošina z eloxovaného hliníka



Konštantná rýchlosť nezávislá na zaťažení



Trepacia platňa: 450 x 450 mm



Frekvencia trepania: 20-300 rpm



Komplexný sortiment príslušenstva

Voliteľné príslušenstvo: trepací podnos 450 x 450 mm (3966),
upevňovací klip (25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml), univerzálny
nástavec so 6 voľne nastaviteľnými valcami (3967), protišmyková
podložka 420 x 420 mm (3965). stojan na skúmavky pre max 24
skúmaviek Ø 12-17 mm (3953), upevňovacie klipy pre oddeľovacie
lieviky (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml)

5. Model: GFL 3018
Výrobcovia suspenzií a emulzií dobre poznajú túto trepačku. Pohyb
otáčania a otáčania trasúcej platformy vytvára vysokú turbulenciu, čím
dôkladne premieša médiá. Je to nevyhnutný predpoklad napríklad v
lekárskej diagnostike, v potravinárstve alebo environmentálnych
analýzach.


Všestranná, silná a dlhotrvajúca (tlmiaca a spätná) trepačka



Použiteľná pre nepretržitú prevádzku



Univerzálne použiteľná prostredníctvom veľkej amplitúdy a nízkeho šumu



Digitálne čítanie frekvencie a nastavenie pomocou LCD displeja, v krokoch po
1,0 ot./min



Indikácia zostávajúceho času prostredníctvom LCD displeja.



Sériové rozhranie RS 232 pre bezproblémový prenos dát



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym opotrebením, ktorý zaisťuje
vysokú stabilitu a spoľahlivosť pre nepretržitú prevádzku.



Konštantná rýchlosť nezávislá na zaťažení



Trepacia platňa: 450 x 450 mm



Frekvencia trepania: 20-300 rpm



Komplexný sortiment príslušenstva
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Voliteľné príslušenstvo: trepací podnos 450 x 450 mm (3966), upevňovací klip (25 ml, 50 ml, 100 ml, 250
ml, 500 ml), univerzálny nástavec so 6 voľne nastaviteľnými valcami (3967), protišmyková podložka 420 x
420 mm (3965). stojan na skúmavky pre max 24 skúmaviek Ø 12-17 mm (3953), upevňovacie klipy pre
oddeľovacie lieviky (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml)

6. Model: GFL 3023
Digitálny GFL 3023 je spoľahlivý partner pri pestovaní mikroorganizmov,
bunkových a tkanivových kultúr a teda nepostrádateľný pre úspešnú
prácu v oblasti biochémie, mikrobiológie, biotechnológie, baktérie a
virológie.


Tichá vibračná trepačka s orbitálnym pohybom



Veľmi vysoká frekvencia vibrácií pri nízkej amplitúde pri trepaní
pre čo najlepšie miešanie, dokonca aj v najmenších
skúšobných nádobách



Použiteľná pre nepretržitú prevádzku.



Elektronické riadenie rýchlosti, bezstupňové



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym
opotrebením



Konštantná rýchlosť nezávislá na zaťažení



Trepacia platňa: 330 x 330 mm



Frekvencia trepania: 100-1450 rpm



Max. 6 testovacích platní

7. Model: GFL 3040
Jednotný rotačný pohyb tejto špeciálnej trepačky ho robí zvlášť
vhodným na spracovanie vzoriek pôdy v sklenených / plastových
nádobách s maximálnym objemom 2000 ml podľa normy DIN 38414,
časť 4 "Nemecké štandardné metódy pre vodu, odpadové vody a kal.
Analýza - Stanovenie vylúhovateľnosti vodou ".


Robustný dizajn, jednoduchá obsluha, viacúčelový



Elektronické riadenie rýchlosti, bezstupňové



Konštantná rýchlosť počas nepretržitej prevádzky



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym
opotrebením



Rotačný stojan s guľkovými ložiskami na oboch stranách, schopný umiestniť max. 12
reagenčných baniek / nádob s priemerom 110 mm a s výškou 270 mm



Holdingové zariadenie z nehrdzavejúcej ocele pre bezpečné uchytenie nádobiek na vzorky



Teleso je vyrobené z elektrolyticky pozinkovanej oceľovej dosky, práškovo lakované.



Musí sa zabezpečiť symetrické zaťaženie na všetkých štyroch úrovniach



Trepacia platňa: 330 x 330 mm



Frekvencia trepania: 1 - 20 rpm



Max. 12 nádob (max 20 kg)
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8. Model: GFL 3025


Spoľahlivý, dlhotrvajúci a bezúdržbový rotátor



Elektronické riadenie rýchlosti, bezstupňové



Kompaktný, vyvážený hnací mechanizmus s nízkym
opotrebením



Odnímateľná náprava pre nakladanie mimo rotátora



Alternatívna náprava vybavená svorkami rôznych veľkostí
voliteľne k dispozícii (bez príplatku, na požiadanie).



Náprava a odkvapkávacia misa z nehrdzavejúcej ocele.



Teleso je vyrobené z elektrolyticky pozinkovanej oceľovej
dosky, práškovo lakované



Trepacia platňa: 330 x 330 mm



Frekvencia trepania: 6 - 60 rpm



Max. 24 testovacích skúmaviek (24 skúmaviek, Ø 12-17 mm,
dĺžka: od 75 do 180 mm)
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