Loppuvuoden 2019 laboratoriolaite uutuudet ja
tarjoukset.
Miliot Science on juuri aloittanut kymmenennen toimintavuotensa!
Yhteistyökumppanimme Radwag on menestyksekkäästi ollut mukana tällä
taipaleella alusta alkaen. Tämän kunniaksi tarjoamme loppuvuoden ajaksi kaikki Radwag
X2 sarjan analyysivaa'at, tarkkuusvaa'at sekä kosteusanalysaattorit 10% alennuksella.
Tätä tarjousta ei kannata ohittaa! Katso Radwag X2 vaakasarjan esite!

Katso Radwag tarjousvalikoimat täältä:
AS.X2 sarjan analyysivaa'at ♦ PS.X2 sarjan tarkkuusvaa'at ♦ WLC.X2 sarjan tarkkuusvaa'at
MA.X2.IC.A sarjan kosteusanalysaattorit ♦ MA.X2.A sarjan kosteusanalysaattorit
Radwag X2 sarjan vaa'oissa mm. seuraavat ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•

automaattinen sisäinen viritysjärjestelmä * (ei kaikissa WLC.X2 tai MA.X2.A malleissa)
ympäristöolosuhteita huomioiva diagnostiikkajärjestelmä
iso 5'', värillinen ja räätälöitävä kosketusnäyttö
vaakaa voidaan myös hallita mobiililaitteen (iOS tai Android) avulla
GLP ja GMP mukainen laaja ohjelmisto ja tiedostonhallinta, sisäinen alibi muisti
2kpl ohjelmoitavat IR sensorit esim. kosketusvapaalle punnitukselle
WiFi, ethernet, USB, RS232
→ Autamme sinua mielellään löytämään oikeat vaakaratkaisut juuri sinun tarpeisiisi!
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MPW:n laadukkaat M-sarjan sentrifugit kampanjahintaan!
(hinta ilman roottoria, valitse itse juuri sinun tarpeisiisi sopivimmat roottorit
ja tiedustele paketin yhteishintaa suoraan meiltä)

MPW M-SCIENCE sentrifugi hinta 1295,- €
• max nopeus 18 000 rpm, max RCF 24270 x g
• tilavuus 100ml, maksimi putkikoko 10ml
• laaja kulmaroottorivalikoima
MPW M-DIAGNOSTIC sentrifugi hinta 1495,- €
• max nopeus 6 000 rpm, max RCF 4830 x g
• tilavuus 500ml, jopa 100ml näyteputkille
• laaja roottorivalikoima, sekä kulma- että swing-out roottorit
MPW M-UNIVERSAL sentrifugi hinta 1595,- €
• max nopeus 18 000 rpm, max RCF 24270 x g
• tilavuus 500ml, jopa 100ml näyteputkille
• yli 30 roottorivaihtoehtoa, sekä kulma- että swing-out roottorit

tuotetiedot

Kaikissa MPW M-sarjan sentrifugeissa lisäksi mm.:
• iso graafinen LCD näyttö • 100 ohjelman talletus • 10 kiihtyvyys/pysäytys profiilia •
huoltovapaa lämpösuojattu induktiomoottori • epävakaus sensorit • RPM/RCF valinta
• ajastin • automaattinen roottorin tunnistin • täyttää turvallisuuskriteerit •
→ Kysy myös muita fuugivaihtoehtoja, meiltä täydelliset valikoimat Elmi:n ja MPW:n fuugeja!

♦
Karl Fischer volumetriset ja kulometriset titraattorit maailman
johtavalta vesianalytiikan laitevalmistajalta, Hanna Instruments.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ppm – 5% (HI-904) ja 100ppm – 100% (HI-903) vesipitoisuuksien määritys
uniikki huipputarkka annostelujärjestelmä
aikaa säästävä ja tarkkuutta lisäävä dynaaminen annostelu
suljettu liuosjärjestelmä
automaattinen taustakompensaatio
reaaliaikainen analyysiseuranta
standardi metodit ja käyttäjälle valmiit räätälöidyt metodit
laaja sisäinen muisti metodien ja titrausten tallennukseen
iso LCD värinäyttö ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli
ohjelmisto täysin GLP vaatimusten mukainen
monipuoliset liitännät, PC ohjelmisto
integroitu magneettisekoitin
… sekä paljon paljon muuta. Lue lisää: tuotetiedot

Hanna Instruments HI-903 volumetrinen tai HI-904 kulometrinen Karl Fischer titraattori
toimitetaan valmiina pakettina asiakkaan toivomien metodien ja lisäosien kanssa. Kerro
tieteenalasi ja tovomuksesi titraattorin kokoonpanosta niin selvitämme parhaan option juuri
sinulle.
→ Meiltä myös Hanna Instrumentsin laaja minititraattori valikoima. Kysy lisää!
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POL-EKO ILP 53 SMART jäähdyttävä inkubaattori
Kun oikea lämpötila ratkaisee, hinta 2595,- €.
Inkubaattorissa innovatiivinen ja ekologinen Peltier-elementti
teknologiaan perustuva jäähdytysjärjestelmä.
Hyödyt verrattuna kompressori jäähdytysjärjestelmään:
•
•
•
•

Ympäristöystävällinen – ei tarvita jäähdytysaineita
Kevyempi ja pienempi koko
Vapaa kompressorin synnyttämistä tärinöistä ja melusta
Erinomainen lämpötilan stabiilisuus ja yhdenmukaisuus sekä nopeampi palautusaika

ILP 53 SMART – tilavuus 56L, koneellinen ilmanvaihto, 0...+70°C, 0.1°C resoluutio,
tuplaovet (ikkunallinen sisäovi), uusi älykäs 4.3'' värillinen kosketusnäyttö, monipuoliset
ohjelmointimahdollisuudet, sisäinen muisti, USB ja LAN portit, hälytysjärjestelmät
tuotetiedot

SMART-tuotetiedot

→ Meiltä kaikki Pol-Eko:n tuotteet lämmitykseen ja jäähdytykseen!

♦
LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:
● Corning-HTL Discovery Pro pipetit, hinta 195,- €/kpl tai 549,- €/3kpl
ergonomiset yksikanavaiset pipetit säädettävällä tilavuudella (0.1-2, 0.5-10,
2-20, 10-100, 20-200 ja 100-1000 μL), yhteensopivat kaikilla yleisimmillä kärjillä
tuotetiedot
● Dolomite Microfluidics kehittää ja valmistaa täydelliset mikrovirtaus
järjestelmät eri applikaatioille, sekä yksittäiset komponentit kuten kennot,
pumput, letkut, liittimet jne. Katso lisää täältä:
tuotetiedot
● Elmi DRS-12 keinuravistelija, hinta 795,- €.
pitkäaikaiseen sekoitukseen, säädettävä keinukulma 1-12 astetta ja
nopeus 1-50 rpm, ohjelmoitavat keinuohjelmat, ajastin ja sisäinen
muisti, vahvat magneettipidikkeet sis. hintaan (optiona antislip kumimatto)
tuotetiedot
● Hanna Instruments HI-181 magneettisekoittaja, hinta 165,- €.
pieni kompakti magnettisekoittaja, max 1L, Speedsafe toiminto, 1001000rpm, integroitu 3-paikkainen elektrodipidike jossa säädettävä
käsivarsi, 11 värivaihtoehtoa
tuotetiedot
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● Hanna Instruments HI-991001 kannettava pH/°C mittari, hinta 465,- €.
uusi upea muotoilu, iskunkestävä ja vesitiivis IP67, kevyt, sopii erityisesti
tuotantotiloihin sekä ympäristötesteihin, pH-elektrodi titanium rungolla,
integroitu lämpötilaanturi, 1m kaapeli, LCD näyttö, pH-alue -2.00 - +16.00
tuotetiedot
● Optika CL-41 X-LED3 valaisin kirkkaudensäädöllä, hinta 295,- €.
kahdella taipuvalla 60cm joutsenkaulalla jossa kummassakin erittäin
tehokas 3.6W X-LED3, puhdas valkoinen 6300 K, jopa 170 000 lux
tuotetiedot
● Optika B-50 mikroskooppi, POISTOTUOTE 1kpl! Hinta 99,- €.
400x (objektiivit 4x 10x ja 40x), metallirunko, monokulaari,
360º käännettävä, säädettävä 1W LED valo
tuotetiedot
● Radwag SAL/C antivibration vaakapöytä, hinta 749,- €.
pöydässä tukeva teräskehys jossa säädettävä korkeus, pöytätaso
HPL-levy ja vaa'alle pöytään upotettu massiivinen graniitti kivialusta
joka omalla teräskehyksellä. Tiedustele myös mittatilaustyöt!
tuotetiedot

♦

TARJOUKSET VOIMASSA 31.12 2019 ASTI !
Tiedustelut ja mahdolliset tilaukset voi lähettää suoraan sähköpostilla: miliot@miliot.com
Myyntiehdot löytyvät täältä: Sales terms
Tutustu tuoteportfolioomme täältä: Our portfolio
ja katso muut ajankohtaiset tarjoukset täältä: Super offers
Huom! 10. toimintavuotemme aikana päivitämme ahkerasti verkkokauppamme valikoimaa
sekä Super tarjouksiamme. Muista käydä säännöllisesti vilkaisemassa!

Miliot Science toivottaa kaikille hyvää loppuvuotta!
(lataa uutiskirje pdf tiedostona täältä: https://miliot.com)
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