Kesän kuumat laboratoriolaite uutuudet ja tarjoukset.
Kesän paras vaakatarjous – Radwag AS X2 PLUS ja PS X2 sarjan
analyysi- ja tarkkuusvaa'at tarjouksessa – markknoiden ylivoimaisesti
parhaalla hinta/laatu suhteella!

AS 62.X2 PLUS, 62g/0.01mg, hinta 1995,- € AS 220.X2 PLUS, 220g/0.1mg, hinta 1295,- €

PS 600.X2, 600g/1mg, hinta 895,- €

PS 8100.X2.M, 8100g/10mg, hinta 995,- €

HUOM. MÄÄRÄALENNUS: OSTA 2 TAI USEMPI VAAKA JA SAAT 10% ALENNUSTA
JOKAISESTA SAMANHINTAISESTA TAI EDULLISEMMASTA LISÄVAA'ASTA
Radwag X2 vaakojen erityisominaisuudet mm.:
• iso 5'' väri kosketusnäyttö • elektroninen LevelSENSING vaa'an tasausjärjestelmä •
automaattinen sisäinen viritysjärjestelmä • näytössä räätälöitävät widgetit • Wi-Fi ja USB
• ympäristöolosuhteita huomioiva diagnostiikkajärjestelmä • sisäinen alibi muisti •
ohjelmoitavat IR-sensorit esim. kosketusvapaalle punnitukselle • etäohjaus •
laaja GLP mukainen ohjelmisto ja tiedostonhallinta • stabiilisuutta parantava alumiinialusta •
tuulisuojan työkaluvapaa purku/kasaus ja ovien avattavuusalue maksimoitu (AS mallit)
• tarkkuutta ja stabiilisuutta parantava Radwag MonoBlock ® tekniikka (PS.M mallit) •
Katso lisää täältä: tuotetiedot

Vaakojen spesifikaatiot: AS X2 PLUS ja PS X2

→ Nyt jos koskaan kannattaa siirtyä Radwag vaakojen käyttäjäksi!
www.miliot.com

miliot@miliot.com

040 142 4939

Hanna Instruments HI-98194 moniparametri kenttämittari
ammattitason vedenlaadun mittaustöihin kenttäolosuhteissa. Mittarilla
voidaan monitoroida jopa 12 eri vedenlaadun keskeistä parametriä samanaikaisesti.
Tarjouspakettiin sisältyy kaikki tarvittavat elektrodit ja anturit, lisätarvikkeet sekä kantolaukku,
eli mittari on heti valmis käyttöönottoon. Tarjoushinta 1195,- €.
•

•

•
•

•
•
•
•

12 parametrin moniparametri kenttämittari joka mittaa pH:ta,
ORP, johtokykyä (EC), liuennutta happea (DO), lämpötilaa
sekä ilmanpaineen, ja tämän lisäksi 6 laskennalista arvoa
kuten esim. veden suolapitoisuus
mittari on vedenkestävä (IP67) ja taustavalaistettu graafinen
LCD näyttö on iso, selkeä ja opastava ja pystyy näyttämään
jopa 12 parametriä samanaikaisesti
anturi on täysin vedenkestävä (IP68) ja sopii jatkuvaan
vedessä pitoon, toimitetaan vakiona 4m kaapelilla
anturin elektrodit ja sensorit ovat optimoitu kenttätyöhön mm.
pikakalibrointi toiminnoilla ja ovat tarvittaessa helposti
vaihdettavissa kenttäolosuhteissa
mittarissa laaja sisäinen muisti loki ominaisuuksilla ja USB
liitäntä datan siirrolle, lisäksi GLP mukainen kalibrointi tietokanta
automaattinen loki toiminta jatkuvaan seurantaan ja tallennustilaa
jopa 45000 näytteelle
mittari on paristokäyttöinen (paristot sis. hintaan) ja voidaan käyttää jopa
noin 360h jatkuvassa käytössä
täydellinen työväline vedenlaadun seurantaan kun mittaustarkkuus ja
luotettavuus, helppokäyttöisyys sekä monipuolisuus ovat tärkeitä
esittelyvideo

tuotetiedot

→ Kysy myös edulliset kalibrointi- ja puhdistus- annospussit mittarioston yhteydessä!

♦
ELMI Intelli-Mixer RM-2, laboratorion monipuolinen ravisteleva ja sekoittava
työjuhta. Kolme kokovaihtoehtoa (S, M ja L) – sama hinta 695,- €, sisältäen yhden
valinnaisen koeputkiadapterin. Lisäadaptereiden hinnat 50-90,- € mallista riippuen.
•
•
•
•
•
•
•

runsas valikoima adaptereita ø 7.5-30mm tai 0.5-50mL
koeputkille, sekä keinuravisteluadapteri
myös kustomoidut adapterit
nopea ja vaivaton adapterinvaihto
runsaasti valmiita standardi sekoitus- ja
ravisteluohjelmia, myös ohjelmointimahdollisuus
erittäin tehokas vorteksointi jopa 42 putkelle kerralla
soveltuu hyvin esim. inkubaattorikaappiin
pitkäikäinen, tehokas ja huoltovapaa V-Spin moottori
Katso esittelyvideo!

tuotetiedot

→ Valitse sinun koeputkille sopivat adapterit ja tiedustele pakettihintaa meiltä!
www.miliot.com

miliot@miliot.com

040 142 4939

LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:
● Corning-HTL Mini Microcentrifuge, mini-sentrifugi, hinta 259,- €.
kompakti 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
● ECOM korkeatasoiset HPLC nestekromatografia järjestelmät
sekä erilliset lisälaitteet ja varusteet kuten pumput, detektorit,
virtauskennot, varaosat jne. jne. parhaalla hinta/laatu
suhteella suoraan Tsekeistä. Katso lisää täältä: tuotetiedot
● Hanna Instruments HI-181 magneettisekoittaja, hinta 159,- €.
pieni kompakti magnettisekoittaja, max 1L, Speedsafe toiminto, 1001000rpm, integroitu 3-paikkainen elektrodipidike jossa säädettävä
käsivarsi, 11 värivaihtoehtoa
tuotetiedot
● MPW-55 sentrifugi 24x1.5/2mL kulmaroottorilla, hinta 1449,- €.
max 14500rpm/15279xg, hermeettisesti suljettava kansi, LCD näyttö
ajastin, kevyt ja kompakti koko, lisäadaptereilla 0.2 ja 0.5mL putket
tuotetiedot
● Optika SLX-2 stereomikroskooppi, 7x -45x suurennus, hinta 395,- €.
ammattitason mikroskooppi rutiinitarkastuksiin, pitkäikäinen (yli 20 v.)
ecoLED™ valaistus säädettävällä kirkkaudella, normaali ja läpivalaisu,
kiinteä jalusta jossa fokus ja kantokahva, max näytekorkeus 100mm,
Greenough optinen järjestelmä, lisävarusteilla jopa 135x suurennus,
tuotetiedot
toimii myös paristoilla
● Radwag MA 110.R kuivuri + 50kpl alumiinialustat, hinta 1295,- €.
max punnitus 110g ja luettavuus 1mg, kosteusmääritys tarkkuus
0.01%, ohjelmoitavat kuivausparametrit ja100 kuivausohjelman
tallennus, selkeä luettava LCD näyttö, USB ja Wi-Fi, valitse joko
IR (max 160°C) halogeeni (250°C) tai metalli (160°C) lämmitin
tuotetiedot

♦
TARJOUKSET VOIMASSA 31.7 2022 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 leppoisaa kesää 2022!
(lataa uutiskirje pdf tiedostona täältä: https://miliot.com)
www.miliot.com

miliot@miliot.com

040 142 4939

