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To jest BIOSAN

Wytrząsarka z inkubacją
do mikropłytek PST-60HL

wydajna, stabilna i cicha

zakres ustawiania temperatury +25 
do 60°C

zakres regulacji wytrząsania 250 do 
1200 obr./min

grzana pokrywa

wygodny uchwyt na mikropłytki

od  4 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

Płuczka mikropłytek Intelliwasher 3D-IW8

od  15 500,00 zł z VAT (za 1 szt.)

Czytnik absorbancji HiPo MPP-96

wydajny i mały czytnik do testów 
ELISA

zakres długości fal 400–700 nm

zakres pomiaru ABS – 0 do 4,300 OD

źródło światła w technologii LED

wbudowane regulowane 
wytrząsanie

wbudowane filtry 405, 450, 492,
620 nm

możliwość rozbudowy o inne filtry 

od  22 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

Komora do pracy czystej UVC/T-M-AR

bezozonowa dezynfekcja 
promieniami UV

wbudowany recyrkulator UV

konstrukcja obszaru 
roboczego ze stali 
nierdzewnej

okna boczne i frontowe 
wykonane ze szkła

niski poziom hałasu
i zużycia energii

szerokość powierzchni 
roboczej 650 mm

od  8 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

Komputer PC i oprogramowanie obliczeniowe QuantAssay w zestawie
z czytnikiem.

wydajna i cicha

zakres regulacji dozowania 25 do 1600 µL

minimalna pozostałość po odsysaniu poniżej 2 µL

wbudowane regulowane wytrząsanie

opcjonalny moduł kontroli buforów i zlewek
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Blok grzejący Bio TDB-100

od  2 609,57 zł z VAT (za 1 szt.)

Komora do pracy czystej UVT-S-AR

niski poziom hałasu i zużycia energii

szerokość powierzchni roboczej 1200 mm

od  12 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

Blok grzejąco-chłodzący CH-100 (CH-1)

wbudowany blok 20 x 0,5 mL + 12 x 1,5 mL

zakres pracy od -10 do +100°C

pokrywa w zestawie

wbudowany wyświetlacz LCD z 
ustawianiem czasu i temperatury

od  4 304,32 zł z VAT (za 1 szt.)

bezozonowa 
dezynfekcja 
promieniami UV

wbudowany 
recyrkulator UV

konstrukcja obszaru 
roboczego ze stali 
nierdzewnej

okna boczne i frontowe 
wykonane ze szkła

wbudowany blok 24 x 2/1,5 mL 
+ 15 x 0,5 mL + 10 x 0,2 mL

zakres pracy od +25 do +100°C

wbudowany wyświetlacz LCD 
z ustawianiem czasu i temperatury

od  7 773,33 zł z VAT (za 1 szt.)

Wirówko-worteks FVL-2400N

worteks osobisty

wirówka osobista

stała prędkość wirowania
2800 obr./min

wyposażona w pokrywę

wyposażona w rotor 12 x 1,5 mL 
oraz 12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL

od  1 450,11 zł z VAT (za 1 szt.)

Termomikser TS-100C z blokiem SC-24NC

ruch orbitalny bloku do 1400 obr./min

zakres pracy od +4 do +100°C

orbita mieszania 2 mm

wyposażony w blok 24 x 1,5 mL

opcjonalne wymienne bloki
grzejno/chłodzące – 5 typów do 
wyboru

wbudowany wyświetlacz LCD
z ustawianiem czasu, temperatury
i prędkości
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Wytrząsarka kołyskowa MR-1

kołyska o stałym kącie nachylenia 7°

regulacja prędkości mieszania do 30 obr./min

wyposażona w platformę

maksymalne obciążenie 1 kg

wbudowany wyświetlacz LED z ustawianiem czasu i prędkości

od  1 990,63 zł z VAT (za 1 szt.)

Wytrząsarka programowalna MultiBio 3D

ruch orbitalny 3D platformy

ruch postępowo-zwrotny 3D (typu ping-pong)

delikatne wytrząsanie wibracyjne

wyposażona w platformę 215 x 215 mm

maksymalne obciążenie 1 kg

wbudowany wyświetlacz LCD z ustawianiem czasu, prędkości i trybu pracy

od  2 609,57 zł z VAT (za 1 szt.)

Wytrząsarka orbitalna PSU-10i z platformą UP-12

ruch orbitalny platformy do 450 obr./min 

orbita mieszania 10 mm

wymienne platformy mieszające

platforma uniwersalna UP-12 w zestawie promocyjnym 

maksymalne obciążenie 3 kg

wbudowany wyświetlacz LCD z ustawianiem czasu, prędkości i trybu pracy

od  3 887,17 zł z VAT (za 1 szt.)



TRZYMASZ MNIE :)

Profesjonalne wsparcie branży laboratoryjnej
sprzedaż urządzeń i akcesoriów - obsługa serwisowa i gwarancyjna - budowa na życzenie

Dane kontaktowe Dział sprzedaży Dział serwisu
ul. Parkingowa 1, 
05-420 Józefów k./Otwocka

biogenet@biogenet.pl
+48 22 463 80 40

serwis@biogenet.pl
+48 22 463 80 49
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Nasze gazety reklamowe
zeskanuj kod QR, by zobaczyć wydania w wersji cyfrowej

Ceny produktów w gazecie mogą różnić się od cen w naszych sklepach internetowych.
Przy kontakcie z nami, powołaj się na tę gazetę.


