Syksyn 2020 laboratoriolaite uutuudet ja tarjoukset.
Hanna Instrumentsin täydellisyyttä hipova HI-2002 Edge® pH/ORP/°C
mittari laboratorioon tai mukaan kentälle. Hinta 369,- €.
•
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•
•
•
•
•
•
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mittarissa upea nykyaikainen litteä design ja valkoinen väri
iso 5.5'' selkeä ja mukautettava LCD näyttö
mittausalue -2.000 – 16.000 pH / ±2000 mV
resoluutio 0.001 pH / 0.1 mV, tarkkuus ±0.002 pH / ±0.2 mV
GLP: elektrodien ja puskurien kuntomonitorointi, kalibrointi
tallentuu elektrodin omaan muistiin
laaja sisäinen muisti mittausten tallennukseen (loki), USB
yleiskäyttöön sopiva HI-11310 pH/°C elektrodi sisäisellä
lämpötila-anturilla sisältyy mittarin hintaan
toimii myös kannettavana, sisäinen akku vakiovarusteena
pöytäteline elektrodipidikkeellä ja tilaasäästävä seinäteline latauspisteellä
mittariin saatavana runsas valikoima muita pH ja ORP elektrodeja. Kysy lisää!
esittelyvideo

tuotetiedot

→ Muista edulliset puskuri-, säilytys- ja puhdistusliuokset mittarioston yhteydessä!

MPW-150R jäähdyttävä sentrifugi tarjoushintaan 2895,- €. Kun nopea
ja luotettava jäähdytys, huippuluokan suorituskyky ja monipuolisuus,
turvallinen käyttö, sekä pienin mahdollinen tilantarve ovat sinulle tärkeitä ominaisuuksia
sentrifugissa.
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yksi markkinoiden pienimmistä jäähdyttävistä sentrifugeista
nopea jäähdytys, jopa -20°C, +4°C taattu maksimi nopeudelle
kaikille roottoreille, esijäähdytys, lämpötilaohjattu aloitus
max nopeus 15 000 rpm, max RCF 21382 x g
10 kiihdytys/pysäytys profiilia
tilavuus 90ml, putkikoko 0.2 – 15ml
laaja roottorivalikoima (roottori ei sis. hintaan, valitse
sinulle sopivimmat roottorit ja tiedustele paketin hintaa!)
automaattinen roottorintunnistin
huoltovapaa lämpösuojattu induktiomoottori
ajastin ja 100 ohjelman tallennus, USB
täyttää turvallisuuskriteerit
tuotetiedot

→ Meiltä täydelliset valikoimat Elmi:n ja MPW:n fuugeja, sekä lisävarusteet kuten putket.
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Radwag MA 50/1.X2.IC.A kosteusanalysaattori valinnaisella IR, halogeeni
(WH) tai metalli (NS) lämmittimellä, tarjoushintaan 2195,- €.
+100kpl alumiiniset näytealustat kaupan päälle!
Olisiko jo korkea aika siirtyä vanhasta ja hitaasta uunijärjestelmästä nykyaikaan ja valita
kosteusanalysaattori jolla saat nopean ja luotettavan tuloksen jopa jo vartissa!
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kosteusmäärityksen luettavuus 0.0001% ja toistettavuus jopa 0.01%
maksimi näytemäärä 50g, luettavuus 0.1mg
maksimi lämpötila 160°C (IR, NS) tai 250°C (WH)
automaattinen kosketusvapaa luukun avaus ja sulku
sisäinen viritysjärjestelmä takaa oikean punnituksen
kaksi käyttötilaa: kuivuri ja normaali vaaka
→ käytä analysaattoria myös normaaliin punnitukseen
analyysivaa'an veroisella luettavuudella
ohjelmoitavat kuivausparametrit, laaja sisäinen muisti
esim. valmiiden kuivausprofiilien tallennukseen
iso 5'' värillinen ohjelmoitava kosketusnäyttö
RS232, USB, WiFi ja 2kpl IR sensorit
tuotetiedot

→ Meiltä kaikki punnitukseen liittyvät ratkaisut kuten vaa'at, kivipöydät, punnukset jne.!

LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:
● Corning-HTL Mini Microcentrifuge, kompakti mini-sentrifugi, hinta 219,- €.
uudistettu 8-paikkainen minifuugi 0.2-2ml putkille, max nopeus 6000rpm
(2000xg), erittäin nopea < 2s pysäytys, nopea työkaluvapaa roottorin
vaihto, sisältää kaikki tarvittavat roottorit ja adapterit erikokoisille putkille
tuotetiedot
● Elmi DOS-10M orbitaaliravistelija kestävään ravisteluun, hinta 795,- €.
luotettava huoltovapaa ja tehokas ravistelija pitkäaikaiseen ravisteluun,
ravisteluamplitudi 10mm ja nopeus 20-500rpm, ajastin 1-6000min,
selkeä LCD värinäyttö ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli, sisäinen muisti,
ohjelmoitava ravistelu mm. myötä- ja vastapäiväinen rotaatio, ravistelualustan koko 355x235mm, sis. 6kpl erittäin vahvat magneettipidikkeet
tuotetiedot
● Hanna Instruments HI-97104 kannettava fotometri, hinta 329,- €.
uusi täydellinen moniparametri (pH, alkalisuus, vapaa / kokonaiskloori,
syanuurihappo) mittari esim. juoma-, uima- tai jäteveden laadun
mittaamiseen, innovatiivinen optinen järjestelmä ja LED valolähde
takaa nopean ja huippuluokan mittaustarkkuuden ja toistettavuuden,
helppokäyttöinen opastavalla LCD näyttöllä, vedenkestävä, kevyt
tuotetiedot
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● Nahita 601/12 digitaalinen vesihaude, hinta 549,- €.
12 litrainen vesihaude, lämpötila RT+5 – 100°C, digitaalinen näyttö,
ajastin, 4-reikäinen kansi (poistettavissa) sis. pienennysrenkaat,
elektroninen tyhjennyspumppu, ylikuumennus varoitin
tuotetiedot
● Optika SFX-52 stereomikroskooppi, hinta 229,- €.
perustason kirkaan kentän stereomikroskooppi, 1W LED ylä- ja alavalo,
kirkkaudensäätö kosketuslevyllä, Greenough optinen järjestelmä, 10x –
30x suurennus, FN 20, binokulaari 360° pyörivä pääosa, kiinteä jalusta
jossa fokus ja kantokahva, ladattavat paristot esim. kenttätyöhön
tuotetiedot
● Pol-Eko SLN 15 SMART kuivausuuni, tilavuus 15L, hinta 795,- €.
pieni näppärä tilaasäästävä kuivausuuni, max lämpötila 300°C, sisäpinta haponkestävää ruostumatonta terästä (DIN 1.4301), normaali
ilmanvaihto, SMART mikroprosessori ohjain 4.3'' väri kosketusnäytöllä
tuotetiedot
● Radwag PS 3500.R2.M tarkkuusvaaka 3.5kg/0.01g, hinta 649,- €.
Radwag MonoBLOCK® teknologia takaa tarkan ja stabiilin tuloksen
koko punnitusalueelle sekä hyvän iskunkestävyyden, vaa'assa mm.
automaattinen sisäinen viritysjärjestelmä, laaja ohjelmisto ja alibimuisti, iso selkeä LCD näyttö, RS232, USB, 195x195mm punnitusalusta
tuotetiedot
● RSLab-10 Tube roller keinu- ja rullasekoittaja, hinta 395,- €.
6 pyörivää ja keinuvaa rullaa, jatkuva toiminto, nopeussäädin 0-70rpm,
max sekoitusmäärä 4kg, laitteen koko 450x260x120mm

TARJOUKSET VOIMASSA 15.10 2020 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 alkavaa syksyä 2020!
(lataa uutiskirje pdf tiedostona täältä: https://miliot.com)
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