Kevään laboratoriolaite uutuudet ja tarjoukset.
MPW:n uusi M-BASIC sentrifugi innovatiivisella hybridi swing-out ja
kulmaroottorilla kaikilla lisävarustuksilla, esittelyhintaan 1795,- €.

MPW M-BASIC sentrifugissa uniikki hybridi roottori joka toimii sekä 90° swing-out roottorina
että 45° kulmaroottorina, eli ilman yleisesti vaadittavaa roottorin vaihtoa. Ainoastaan roottorin
korit käännetään haluttuun asentoon ja laite on valmis fuugaukseen. Roottoriin mahtuu
8x15mL tai 2x50mL putket (esim. Falcon) tai 2x60mL (PRP putket), ja maksiminopeus on
4000rpm (RCF max 2469xg). Kaikki tarvittavat lisäosat kuten roottorin korit, ripustimet,
putkikotelot ja -alustat jne. sisältyvät hintaan.
Katso sentrifugin ja hybridi roottorin toiminta käytännössä täältä: demovideo
MPW M-BASIC sentrifugissa lisäksi mm.:
• selkeä LED näyttö • ohjelmien talletus • nopea ja pehmeä kiihtyvyys/pysäytys profiilit •
huoltovapaa induktiomoottori • matala melutaso • epävakaus sensorit • matala virrankulutus
• kompakti koko • ajastin • HOLD ja SHORT toiminnot • täyttää turvallisuuskriteerit •
tuotetiedot
→ Kysy myös muita fuugivaihtoehtoja, meiltä täydelliset valikoimat Elmi:n ja MPW:n fuugeja!

♦
Uudet kannettavat Hanna Instruments pH/EC/TDS/°C mittarit
HI-991300 (low range EC) tai HI-991301 (high range EC), esittelyhintaan 495,- €.
•
•
•
•

kompakti ja kevyt vedenkestävä (IP67) mittari jossa pH, johtokyky
(EC/TDS) ja lämpötila mitataan yhdellä ja samalla moniparametrianturilla
selkeä ja monitasoinen opastava LCD näyttö
helppo ja yksinkertainen kahden näppäimen käyttö
automaattinen yhden tai kahden pisteen kalibrointi
tuotetiedot
→ Meiltä täydellin valikoima pH ja johtokyky mittarit, liuokset ja muut lisätarvikkeet!
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Pol-Eko:n laadukkaat pakastimet ja jääkaapit esimerkiksi Covid-19
rokotteiden luotettavaan säilytykseen. Katso esite.

Tutustu tarkemmin valikoimaan täältä:
• Pol-Eko CHL 0 … +15°C jääkaapit
• Pol-Eko ZLN ja ZLW -40 … 0°C pakastimet
• Pol-Eko ZLN-UT -86 … -40°C pakastimet

tuotetiedot
tuotetiedot
tuotetiedot

→ Meiltä myös Pol-Eko:n inkubaattori-, lämpö- sekä olosuhdekaapit!

♦
Uusin innovaatio vaakavalmistuksen ja -kehityksen edelläkävijältä Radwag Maailman ensimmäinen komparaattori tai vertailu vaaka jossa nanogramma
tason tarkkuus: Radwag NANO.AK-4/500, d = 0.00000001g.

NANO.AK-4/500 mahdollistaa paljon pienempien kuin OIML standardipunnusten kalibroinnin.
Radwag yritys esittelyvideo

NANO.AK-4/500:

esittelyvideo

tuotetiedot

→ Meiltä suoraan kaikki Radwag:in valmistamat vaa'at ja lisävarusteet punnitukseen!
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LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:
● Corning-HTL Swiftpet Pro elektroninen pipetintäyttäjä, hinta 219,- €.
ergonominen pipettori 0.5-100mL pipeteille, PTFE suojasuodatin,
LCD näyttö, pöytä/seinä latausteline
tuotetiedot
● Elmi MS-01 4-paikkainen magneettisekoittaja, hinta 329,- €.
matala ja kompaktin kokoinen (260x260x40mm), paikkakohtainen
nopeussäädin, max 2200rpm, max 2L/paikka, ruostumatonta terästä
tuotetiedot
● Nahita thermoblock 603/3 + metalli termoblokki, hinta 749,- €.
lämpötila-alue RT+5°C – 100°C, tarkkuus ±0.5°C, ajastin, 5 valinnaista
metallista termoblokkia 0.2-1.5mL putkille – valitse sinulle sopivin
(katso tuotetiedot), lisäblokin hinta 149,- € (laiteoston yhteydessä)
tuotetiedot
● Optika B-193PL läpivalaisumikroskooppi, 1000x, hinta 495,- €.
trinokulaari pääosa 360° käännettävä, 4kpl N-PLAN objektiivit (4x/0.10,
10x/0.25, 40x/0.65 ja 100x/1.25 öljy/vesi), Abbe N.A. 1.25 kondensori,
karkea- ja hienofokusointi, säädettävä 3W X-LED 2 valo, kantokahva
tuotetiedot
● Radwag PS 200/2000.R2 tarkkuusvaaka, hinta 795,- €.
dual range vaaka jossa tarkkuus 1mg 200g:aan ja 10mg 2kg:aan
asti, sisäinen viritysjärjestelmä, iso selkeä graafinen LCD näyttö,
laaja ohjelmisto ja sisäinen muisti, RS232 ja USB, alusta 128x128mm
tuotetiedot
● RSLab-14 3D sekoittaja + 8kpl elastiset kiinnitysnauhat, hinta 1149,- €.
tehokas digitaalinen 3D sekoittaja, koko 430x360x106mm, max 5kg,
sekoituskallistuma 9°, nopeus 10-70rpm, jatkuva käynti sekä ajastin,
alumiini työtaso anti-slip pinnoitteella.
tuotetiedot
demovideo

♦
TARJOUKSET VOIMASSA 31.3 2021 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

Miliot Science toivottaa kaikille menestyksekästä vuotta 2021!
(lataa uutiskirje pdf tiedostona täältä: https://miliot.com)
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