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Wysokoobrotowa miniwirówka D2012 PLUS

od 4193,30 zł z VAT (za 1 szt.)

Wirówka PALM D1008

od  870,84 zł z VAT (za 1 szt.)

idealna do mikrofiltracji
i odwirowań

łatwa w użyciu z funkcją start i stop

stała prędkość 7000 obr./min

wyposażona w rotory 2 mL x 8
i PCR8 x 2

cicha praca, poziom hałasu ≤45 dB

wymiana rotora bez użycia 
dodatkowych narzędzi

przyspieszenie i hamowanie
w przeciągu kilku sekund

od 1862,22 zł z VAT (za 1 szt.)

Worteks MX-S

od 854,85 zł z VAT (za 1 szt.)

Wirówka kliniczna DM0412S

zakres prędkości:
max. 4500 obr./min

precyzyjna kontrola prędkości
czasu wirowania

szybkie przyspieszanie
i zmniejszanie prędkości

wirówka przeznaczona jest do 
probówek o pojemności 15 mL do 
hodowli komórek oraz probówek 
stosowanych w laboratorium 
klinicznym

pojemność rotora: 15 mL x 8 lub
10 mL / 7 mL / 5 mL x 12

wyświetlacz LED

maksymalne przeciążenie 
15100 x g

maksymalna prędkość 
15000 obr./min

bezszczotkowy silnik 
bezobsługowy

rotor dla probówek 1,5 / 2,0 mL 
w zestawie 

mniejsze probówki 0,2 mL 
i 0,5 mL wirowane z opcjonalnym 
adapterem

praca w trybie dotykowym
i ciągłym

zakres prędkości:
do 2500 obr./min, regulacja płynna

wymienne adaptery wytrząsające 
na różne typy probówek

specjalna konstrukcja nóżek 
zabezpiecza przed wibracjami

aluminiowa podstawa zapewnia 
doskonałą stabilność urządzenia
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Dozownik butelkowy DISPENSMATE

łatwy w czyszczeniu i konserwacji

ciśnienie: max. 500 mbar

lepkość: max. 500 mm2/s, temperatura: max. 40°C

gęstość: max. 2,2 g/cm3

dostarczany z adapterami do różnych typów butelek: S40, GL32, GL38, GL25, GL28

gładka konstrukcja tłoka zapewnia łatwe dozowanie

zatyczka zamykająca wylewkę chroni przed bezpośrednim kontaktem z reagentami, łatwa w nakładaniu 
i zdejmowaniu bez użycia rękawiczek

adaptery umożliwiają dostosowanie dozownika do standardowych butelek na reagenty

sprzedawany bez butelki

od 965,55 zł z VAT (za 1 szt.)

Pipeta jednokanałowa MICROPETTE PLUS

od 299,00 zł z VAT (za 1 szt.)

Mieszadło magnetyczne MS-H-S

od 1542,42 zł z VAT (za 1 szt.)

w całości autoklawowalna

lekka, ergonomiczna

cyfrowy wyświetlacz

dostępne w zakresie 0,1 µL do 10 mL

łatwa w kalibracji i konserwacji
konstrukcja pozwala redukować 
zmęczenie, dyskomfort oraz urazy
w trakcie pracy
kalibrowanie zgodne z ISO8655

każda pipeta dostarczana jest wraz
z certyfikatem kontrolnym

wykonana z innowacyjnych 
materiałów

temperatura grzania do 340°C

prędkość mieszania
do 1500 obr./min

płyta grzewcza ze stali 
nierdzewnej z pokryciem 
ceramicznym umożliwia 
szybkie nagrzewanie, 
zapewnia odporność na 
chemikalia i zarysowania

oddzielny obwód 
bezpieczeństwa, 
automatyczne zatrzymanie 
grzania po przekroczeniu 
temperatury 350°C

silnik bezszczotkowy

od 2338,23 zł z VAT (za 1 szt.)

od 1808,10 zł z VAT (za 1 szt.)
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Mieszadło magnetyczne MS7-H550-S

od 2338,23 zł z VAT (za 1 szt.)

Mieszadło magnetyczne MS-H280-Pro

od 1276,74 zł z VAT (za 1 szt.)

grzanie do 280°C

elektroniczna kontrola prędkości, 
maksymalna prędkość
1500 obr./min

płyta grzewcza ze stali nierdzewnej 
z pokryciem ceramicznym 
umożliwia szybkie nagrzewanie, 
odporna na chemikalia
i zarysowania

zewnętrzny czujnik temperatury 
PT1000, dokładność pomiaru 
±0,5°C, średnia temperatura 
sterowania w czasie rzeczywistym

wyświetlacz LED temperatury
i prędkości

sygnalizacja gorącej płyty 
grzewczej

obudowa ABS z materiału 
ognioodpornego, odporna na 
słabe kwasy i roztwory alkaliczne

od 1542,42 zł z VAT (za 1 szt.)

Termoblok HB120-S

od 1808,10 zł z VAT (za 1 szt.)

Wytrząsarka do mikropłytek MX-M

przeznaczona zarówno do 
małych płytek, jak i 96-dołkowych 
mikropłytek

szeroki zakres akcesoriów na 
probówki, łatwy montaż i wymiana

tryb pracy ciągłej

bezszczotkowy silnik 
bezobsługowy

temperatura grzania do 550°C

prędkość mieszania
do 1500 obr./min

płyta grzewcza ze stali nierdzewnej 
z pokryciem ceramicznym 
umożliwia szybkie nagrzewanie, 
zapewnia odporność na chemikalia 
i zarysowania

oddzielny obwód bezpieczeństwa, 
automatyczne zatrzymanie grzania 
po przekroczeniu temperatury 
580°C

wyświetlacz LED zadanej
i aktualnej temperatury

szeroki zakres temperatury do 
120°C, dla różnych aplikacji

tryb pracy ciągłej i w określonym 
czasie

dostępne różne rodzaje bloków 
grzejnych

ochrona przed przegrzaniem

cena zawiera blok 40 x 2,0 mL



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.


