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Mikroskopy 

Telefón:  053 – 45 11 070
Fax:  053 – 46 99 008
e-mail: info@fi sherww.sk
internet: www.fi sherww.sk

FISHER Slovakia, spol. s r. o.
Mäsiarska 13
054 01 Levoča Telefón: 02 – 6428 5521, 2

Fax:  02 – 6428 5523

Obchodná kancelária Bratislava 
Tranovského 55, 841 02 Bratislava

Zmeny cien, prípadne technických parametrov vyhradené. Predaj tovaru sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na www.fisherww.sk
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Ochranné prostriedky 3M
Jedna z najznámejších značiek ochranných prostriedkov je teraz súčasťou nášho katalógu. Pre ochranu 
zraku, sluchu, dýchacích orgánov, hlavy i tela vždy má čo ponúknuť a sme radi, že aj my môžeme prispieť 
k bezpečnejšej práci v laboratóriu alebo v prevádzke. Vyberáme tu atraktívne a veľmi obľúbené okuliare 
radu SecureFit™ a pridávame len veľmi základný výber ochranných masiek a respirátorov. Kedykoľvek sa 
však na nás môžete obrátiť s dopytom na ďalšie produkty 3M.

Okuliare 3M SecureFit™ SF200
Patentovaná technológia 3M PDT (Pressure Diffusion Technology) pomáha rozložiť tlak 
pôsobiaci za ušami tak, aby sa zvýšilo pohodlie užívateľov a nebola pri tom ohrozená bez-
pečnosť. Okuliare sú z vysoko kvalitného, nerecyklovaného polykarbonátu a sú veľmi ľah-
ké (18 g). Prispôsobia sa širokému radu tvárí, zorníky majú kvalitný povrch odolný proti 
poškriabaniu a zahmlievaniu.

Celotvárová maska 3M model 6800 pre opakované použitie
Táto maska vyniká jednoduchosťou a pohodlím. Tvárová časť je pohodlná, mäkká, nea-
lergénna a celkovo je maska veľmi ľahká (400 gramov). Polykarbonátový zorník poskytu-
je široké zorné pole a je odolný nárazom a poškriabaniu. Maska sa upevňuje štyrmi pásik-
mi a vďaka vyváženiu je možné nasadiť ju aj zložiť ľahko a pohodlne. Výdychový ventil má 
zvýšenú odolnosť a možno ho ľahko čistiť. Tu uvádzaný model je strednej veľkosti, vyba-
vený 3M™ bajonetovým upínacím systémom filtrov. Umožňuje pripojenie páru ľahkých 
filtrov zo širokej ponuky proti plynom, výparom a časticiam podľa individuálnej potreby. 
Systém dvoch filtrov znamená menší odpor a ľahšie dýchanie. Filtre sa vždy objednávajú 
zvlášť.

Polomaska 3M model 7502 na opakované použitie
Polomaska strednej veľkosti s dlhou životnosťou je určená pre veľmi nepriaznivé pracov-
né prostredie. Tvárová časť je z mäkkého silikónu, plne udržiavateľná a má hmotnosť len 
136 g. Malý odpor pri dýchaní pomáha znižovať hromadenie tepla v maske a zvyšovať po-
hodlie. Náhlavné pásky užívateľovi umožňujú sňať masku pri krátkych prestávkach bez 
toho, aby ju musel úplne odkladať. Polomaska nenarušuje zorné pole, umožňuje lepšie 
periférne videnie a je kompatibilná s prostriedkami na ochranu zraku 3M. Polomaska má 
bajonetový upínací systém filtrov. Pripája sa vždy pár filtrov, na výber je zo širokej ponuky 
vyhotovení voči plynom, výparom alebo časticiam. Filtre sa objednávajú zvlášť.

Okuliare 3M SecureFit™ radu 400
Veľmi ľahké okuliare atraktívneho vzhľadu. Ploché ohybné bočnice 
s hladkým povrchom ponúkajú maximálne pohodlie pre užívateľa. 
Zorníky sú z odolného polykarbonátu, číre alebo vo variantoch so 
zafarbením a s povrchovou úpravou proti poškriabaniu (AS), prí-
padne aj zahmlievaniu (AF).

Názov Kat. číslo EUR za kus
Okuliare ochranné 3M SecureFit SF201, číre 0110.0210 5,78 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit SF202, šedé 0110.0212 5,78 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit SF203, žlté 0110.0214 5,78 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Celotvárová maska 3M 6800, stredná veľkosť 0120.0100 109,00 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Polomaska 3M 7502, stredná veľkosť 0120.0120 26,70 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Okuliare ochranné 3M SecureFit 401 AS / AF, číre 0110.0234 6,19 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 402 AS / AF, šedé 0110.0236 6,19 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 403 AS / AF, žlté 0110.0238 6,19 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 410 AS, zrkadlové 0110.0239 7,51 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 408 AS, zrkadlové modré 0110.0240 7,51 €
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Výber z laboratórnych a pracovných rukavíc
Pri akejkoľvek práci je ochrana rúk rovnako dôležitá, ako ochrana ďalších častí tela. Zvlášť laboratória 
všetkého druhu patria väčšinou medzi rizikové pracoviská, kde je potrebné dbať na bezpečnosť pri práci. 
Tu je teda niekoľko najpredávanejších druhov rukavíc.

Latexové vyšetrovacie rukavice
Vyrábajú sa v troch veľkostiach - S, M a L, buď zľahka pudrované alebo nepudrované. Ne-
rozlišuje sa pravá a ľavá ruka, dodávajú sa v krabici po 100 ks.

Nitrilové rukavice Fisherbrand® Purple Nitril
Tieto rukavice spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá a patria k najkvalitnejším produktom 
na trhu. Materiál nitril poskytuje čiastočnú chemickú ochranu, vhodné pre alergikov (ne-
obsahujú latex). Nepudrované, dĺžka 250 mm, farba fialová, balenie po 100 ks v krabici.

Nitrilové rukavice Fisherbrand® s Aloe Vera
Jednorazové rukavice najvyššej kvality, vysoká odolnosť voči pretrhnutiu, neobsahujú 
žiadne látky spôsobujúce alergie, Aloe Vera navyše chráni pokožku pred vysušením. Sú 
určené aj na dlhodobejšie používanie, poskytujú na rozdiel od latexových rukavíc navyše 
chemickú ochranu. Farba zelená mint, nerozlišuje sa pravá a ľavá ruka, balenie po 100 ks 
v krabici.

Okuliare 2890 uzatvorené, vhodné pre polomasky
Okuliare vhodné ako doplnok k polomaskám 3M. Skvele sa prispôsobia tvári vďaka mo-
dernému tenkému vyhotoveniu. Nepriame vetranie zlepšuje cirkuláciu vzduchu a znižuje 
zahmlievanie priezoru (modely 2890 a 2890A). Verzia 2890S a 2890 SA chráni aj voči ply-
nu a jemným časticiam. Zorník je polykarbonátový, pri verziách s písmenom A v typovom 
označení je zorník acetátový, so zvýšenou chemickou odolnosťou. Okuliare sú ľahké (99 g), 
majú mäkkú a pohodlnú dosadaciu líniu a široké, ľahko nastaviteľné pásky cez hlavu. Zor-
ník sa dá ľahko vymeniť. 

Z veľkej ponuky filtrov tu vyberáme niekoľko typov, ďalšie radi ponúkneme na požiadanie.

Filtre je potrebné objednávať po 2 kusoch pre jednu masku alebo polomasku.

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Rukavice vyšetrovacie latex S, ľahko pudrované, 100 ks 0121.1002 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex M, ľahko pudrované, 100 ks 0121.1001 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex L, ľahko pudrované, 100 ks 0121.1003 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex S, nepudrované, 100 ks 0121.1006 5,76 €
Rukavice vyšetrovacie latex M, nepudrované, 100 ks 0121.1007 5,76 €
Rukavice vyšetrovacie latex L, nepudrované, 100 ks 0121.1008 5,76 €

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť XS 0121.1081 19,30 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť S 0121.1082 21,20 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť M 0121.1083 21,20 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť L 0121.1084 21,20 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť XL 0121.1085 21,20 €

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť S 0121.1052 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť M 0121.1053 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť L 0121.1054 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť XL 0121.1055 23,20 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Okuliare 3M 2890, uzatvorené s nepriamym odvetraním, číry PC zorník 0110.0250 9,92 €
Okuliare 3M 2890A, uzatvorené s nepriamym odvetraním, číry acetátový zorník 0110.0252 11,60 €
Okuliare 3M 2890S, uzatvorené a utesnené, číry PC zorník 0110.0254 9,92 €
Okuliare 3M 2890SA, uzatvorené a utesnené, číry acetátový zorník 0110.0256 11,60 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Filter 3M 6055, A2 proti organickým plynom a výparom (b.v. nad 65°C) 0120.0200 5,83 €
Filter 3M 6057, ABE1 proti org. a anorg. plynom a výparom (b.v. nad 65°C), anorganickým 
výparom a kyslým plynom

0120.0204 5,00 €

Filter 3M 6059, ABEK1 proti organickým plynom a výparom (b.v. nad 65°C), anorganickým 
výparom, kyslým plynom, čpavku a jeho derivátom

0120.0208 6,03 €

Filter 3M 2125, P2R, proti pevným časticiam a aerosólom 0120.0220 3,25 €
Filter 3M 2135, P3R, proti pevným časticiam a aerosólom 0120.0224 4,09 €
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Binder ED. Sušiarne bez ventilátora, s teplotným rozsahom od 
5°C nad teplotu okolia do 300°C. Vybavené nastaviteľnou klap-
kou odvetrávania, mikroprocesorovým regulátorom s časovačom, 
patentovanou technológiou predohrevu komory APT.line™, bez-
pečnostnou poistkou s vizuálnym alarmom Class 2 (DIN 12880). 
Súčasťou dodávky sú 2 chrómované police. Viac informácií nájdete 
v našom katalógu na strane 369.

Binder FD. Sušiarne rovnakých parametrov ako modely ED, avšak 
vybavené ventilátorom pre rýchlejšie dosiahnutie rovnomernej 
teploty. Súčasťou dodávky sú 2 chrómované police. Viac informácií 
nájdete v našom katalógu na strane 370.

Binder FED. Sušiarne s ventilátorom, teplotný rozsah od 5°C nad 
teplotu okolia do 300°C. Vybavené nastaviteľnou klapkou odvetrá-
vania, mikroprocesorovým regulátorom s rozšírenými možnosťami 
časovača, patentovanou technológiou predohrevu komory APT.
line™, bezpečnostnou poistkou s vizuálnym alarmom Class 2 (DIN 
12880) a RS 422 rozhraním. Súčasťou dodávky sú 2 chrómované 
police. Viac informácií nájdete v našom katalógu na strane 370.

Binder BF. Inkubátory s rovnakými parametrami ako modely BD, 
avšak vybavené ventilátorom pre lepšiu homogenitu teploty. Sú-
časťou dodávky sú 2 chrómované police. Viac informácií nájdete 
v našom katalógu na strane 376.

Binder BD. Inkubátor s prirodzeným prúdením vzduchu v komo-
re. Teplotný rozsah od 5°C nad teplotu okolia do 100°C, vnútorné 
dvere z temperovaného skla, nastaviteľná klapka odvetrávania. 
Ďalej vybavený mikroprocesorovým regulátorom s časovačom, RS 
422 rozhraním, patentovanou technológiou predohrevu komory 
APT.line™, bezpečnostnou poistkou Class 3.1 (DIN 12880) s vizu-
álnym a akustický alarmom. Súčasťou dodávky sú 2 chrómované 
police. Viac informácií nájdete v našom katalógu na strane 376.

Vybrané sušiarne a inkubátory značky Binder 
 so zľavou 20%V  spolupráci s  výrobcom sme pre vás pripravili skvelú ponuku 
- až do konca septembra 2015 dostanete na vybrané sušiarne 
a inkubátory  zľavu 20% z katalógovej ceny. Kvalitné a preverené 
prístroje značky Binder máte teraz možnosť zaobstarať za 
neuveriteľné ceny!

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Sušiareň ED 53 5420.0053 1 096,00 € 877,00 €
Sušiareň ED 115 5420.0115 1 616,00 € 1 293,00 €
Sušiareň ED 240 5420.0240 3 021,00 € 2 417,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Sušiareň FD53, s ventilátorom 5421.0082 1 430,00 € 1 144,00 €
Sušiareň FD115, s ventilátorom 5421.0102 1 991,00 € 1 593,00 €
Sušiareň FD240, s ventilátorom 5421.0104 3 268,00 € 2 614,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Sušiareň FED53, s ventilátorom 5421.0018 1 928,00 € 1 542,00 €
Sušiareň FED115, s ventilátorom 5421.0035 2 562,00 € 2 050,00 €
Sušiareň FED240, s ventilátorom 5421.0043 3 747,00 € 2 998,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Inkubátor BF53, s ventilátorom 5461.0100 2 097,00 € 1 678,00 €
Inkubátor BF115, s ventilátorom 5461.0102 2 738,00 € 2 190,00 €
Inkubátor BF240, s ventilátorom 5461.0104 4 055,00 € 3 244,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Inkubátor BD53 5461.0080 1 473,00 € 1 178,00 €
Inkubátor BD115 5461.0086 1 984,00 € 1 587,00 €
Inkubátor BD240 5461.0089 3 204,00 € 2 563,00 €

Akciové ceny platia len na modely tu uvedené a na objednávky prijaté do 30. 9. 2015.

Vybrané sušiarne a inkubátory značky 
20%

ZĽAVA

Binder FD Binder FED

Binder BF
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Fľaše DURAN® Youtility za cenu bežných GL45 fl iaš
Inovatívne fľaše YOUTILITY z kvalitného borosilikátového skla značky DURAN® je možné teraz mať za ceny 
porovnateľné s cenami bežných guľatých fl iaš s GL závitom. Táto špeciálna ponuka platí pre objednávky 
prijaté do konca septembra 2015.
Fľaše YOUTILITY majú ergonomický tvar a hrdlo so závitom rozmeru GL45. Uzá-
ver je vybavený kratším závitom pre rýchlejšie otváranie a uzatváranie. bočná 
plocha fľaše je upravená pre ľahké nalepenie štítku s popisom. Štítky odolávajú 
teplotám -40 až +150°C, majú indikáciu sterilizácie a fľaša i uzáver sú označené 
Retrace kódom. YOUTILITY sú dostupné vo vyhotovení z číreho alebo hnedého 
skla. Súčasťou dodávky je popisovací štítok na fľašu a na uzáver, farebné silikóno-
vé rozlišovacie krúžky a vylievací krúžok.
Názov Kat. číslo EUR za bal.
Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 125 ml, číre sklo, 4 ks 1529.0125 18,90 €
Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 250 ml, číre sklo, 4 ks 1529.0250 21,20 €
Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 500 ml, číre sklo, 4 ks 1529.0500 26,50 €
Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 1000 ml, číre sklo, 4 ks 1529.1000 37,40 €

Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 125 ml, hnedé sklo, 4 ks 1529.2125 60,90 €
Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 250 ml, hnedé sklo, 4 ks 1529.2250 79,20 €
Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 500 ml, hnedé sklo, 4 ks 1529.2500 111,00 €
Sada DURAN YOUTILITY fľaša GL 45, 1000 ml, hnedé sklo, 4 ks 1529.2600 137,00 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
BATISEPT GEL, 85 ml 0160.1300 2,53 €
BATISEPT GEL, 500 ml 0160.1302 7,94 €
BATISEPT GEL, 1000 ml 0160.1304 13,50 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
BATISEPT CREAM, 100 ml 0160.1320 3,58 €
BATISEPT CREAM, 200 ml 0160.1322 6,46 €

VÝHODNÁPONUKAPermanentný popisovač LabMarker

Dezinfekčné prostriedky BATISEPT

Drobná pomôcka, ktorá sa ale používa veľmi často a väčšinou chýba po ruke vždy, keď je najviac potrebná. 
Prečo si teda neobjednať do zásoby kvalitný výrobok s výbornými vlastnosťami, navyše napr. vo verzii 
vhodnej do čistých priestorov a kontrolovaného prostredia.

Hygiena rúk a ich dezinfekcia je dôležitá nielen pri práci s potenciálne nebezpečnými látkami v laboratóriu, 
ale aj v bežnom živote. Kvalitné a pritom cenovo veľmi dostupné prostriedky sú súčasťou aj nášho 
sortimentu.

Multifunkčný a rýchlo schnúci popisovač s čiernym atramentom odolným proti 
zmytiu alkoholom. Popísaná vzorka sa nestiera, nápis je dlhodobo stabilný a ne-
vybledne. Popisovače s označením PEN-40IR sú sterilizované gama žiarením. 

• pre studené, teplé, suché aj mokré povrchy
• vhodné na sklo, porcelán, kovy, drevo a väčšinu plastov
• výborná krycia schopnosť
• dlhodobo stabilné, odolné slnečnému žiareniu
• UV stabilné a oteruvzdorné
• PEN-40IR sterilizované gama žiarením
 

BATISEPT GEL je dezinfekčný gélový prípravok s baktericídnym, tuberkulocídnym, 
virucídnym a fungicídnym účinkom. Je určený pre hygienu a dezinfekciu rúk.

BATISEPT CREAM je hotový dezinfekčný prostriedok na kožu s baktericídnym, 
fungicídnym a čiastočne virucídnym účinkom. Je určený na dezinfekciu pokož-
ky a slizníc, má rýchly účinok (do 30 sekúnd) a dlhotrvajúce pôsobenie (až 2 ho-
diny). Je bez parfumácie, vykazuje veľmi dobrú toleranciu s pokožkou a je ľahko 
biologicky odbúrateľný. 

Názov Kat. číslo EUR za kus
Popisovač permanentný PEN-40, čierny 2305.1540 6,36 €

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Popisovač permanentný PEN-40IR sterilný, čierny, 10 ks 2305.1550 77,20 €

Ergonomický GL45 
uzáver
Retrace kód na uzávere

Retrace kód na fľaši

Štítok uzáveru

Objem

Štítok 
fľaše

Osvedčené sklo 
DURAN®

4 fľaše v balení

Ergonomický 
tvar fľaše

Farebné označovacie 
krúžky
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Vybrané váhy Kern so zľavou 20%
Váhy Kern stále tvoria najväčšiu časť našej ponuky, venovanej meraniu hmotnosti. Vybrali sme niekoľko 
obľúbených modelových radov váh a ponúkame ich so zľavou 20% z katalógových cien. Táto ponuka platí 
až do konca októbra 2015!

Presné váhy Kern KB
Základný rad presných váh s veľmi dobrou citlivosťou pri veľkom rozsahu váženia. Majú podsvietený displej s číslicami s výškou 9 mm 
a sú vybavené obojsmerným výstupom RS232 pre ukladanie nameraných dát do PC alebo na tlačiareň. Majú možnosť voľby jednotiek 
– je možné naprogramovať koeficient, ktorým sa hmotnosť váženého predmetu vynásobí, takže na displeji sa neodpočítava hmotnosť, 
ale plošná hmotnosť g/m2 vzorky textilu alebo papiera, alebo napríklad dĺžková hmotnosť g/m nite či vodiča. Z pokročilých funkcií mož-
no menovať počítanie kusov, receptúry, prácu s percentami a podvesné váženie. V cene modelov s citlivosťou na 0.001 g je ochranný kryt 
misky. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo byť zaistené umiestnenie váh na mieste bez rušenia vibráciami alebo prievanom. 
Váhy majú externú kalibráciu a niektoré modely je možné metrologicky overiť.

Presné váhy Kern EG-NM
Modely série EG-NM sú bohato vybavené funkciami. Vedia napríklad počítanie kusov, prá-
cu s percentami, tolerančné váženie, podvesné váženie a ďalšie. Telo váhy je plastové, čísla 
displeja majú výšku 16 mm. Modely s citlivosťou 1 mg majú misku krytú presklenou skrin-
kou. Majú výstup RS232 pre pripojenie tlačiarne alebo PC. Váhy majú internú kalibráciu, 
pri spustení programu prebehne kalibrácia automaticky, bez nutnosti ukladať na misku 
závažie. Váhy radu EG N majú certifikát EU a je možné ich overiť ako stanovené meradlo. 
V cene je ochranný kryt z fólie, ktorý chráni telo váhy, ale hlavne tlačidlá a displej pred 
znečistením. Pri jeho poškodení je možné zakúpiť kryt náhradný.

Analytické váhy Kern ABJ-NM
Ide o najpredávanejšie analytické váhy pre bežné využitie. Majú pevnú a stabilnú kon-
štrukciu a sú vybavené technológiou monobloku. Vďaka tomu dosahujú ustálenie do 
3 sekúnd, sú odolnejšie aj pri teplotných zmenách a stabilnejšie pri vážení. Čísla na LCD 
displeji majú výšku 14 mm. Váhy sú vybavené funkciami pre dávkovanie, receptúry, prá-
cu s percentami, počítanie kusov, tolerančné váženie, s podporou protokolu GLP a ďalšie. 
Štandardne nemajú výstup RS232, možno ich však takto vybaviť z výroby za príplatok. Do-
vybaviť sa dajú tiež možné setom na stanovenie hustoty. Váhy majú internú kalibráciu, sú 
s certifikátom EÚ a je možné ich overiť ako stanovené meradlo.

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Váhy KB120-3N, 121g/0,001g 7210.1007 270,00 € 216,00 €
Váhy KB240-3N, 241g/0,001g 7210.1009 280,00 € 224,00 €
Váhy KB360-3N, 361g/0,001g 7210.1012 300,00 € 240,00 €
Váhy KB1200-2N, 1210g/0.01g 7210.1015 260,00 € 208,00 €
Váhy KB2000-2N, 2010g/0.01g 7210.1018 270,00 € 216,00 €
Váhy KB2400-2N, 2410g/0.01g 7210.1019 280,00 € 224,00 €
Váhy KB3600-2N, 3600g/0.01g 7210.1024 290,00 € 232,00 €
Váhy KB10000-1N, 10100g/0.1g 7210.1035 260,00 € 208,00 €
Váhy KB650-2NM, 650g/0,01g , možnosť overenia 7210.1042 320,00 € 256,00 €
Váhy KB6500-1NM, 6500g/0,1g , možnosť overenia 7210.1046 320,00 € 256,00 €

Prvotné overenie ES M II (KB 650-2NM) 965-216 70,00 €
Prvotné overenie ES M II (KB 6500-1NM) 965-217 80,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Váhy EG220-3NM, 220g / 0.001g, možnosť overenia 7210.4020 750,00 € 600,00 €
Váhy EG420-3NM, 420g / 0.001g, možnosť overenia 7210.4040 860,00 € 688,00 €
Váhy EG620-3NM, 620g / 0.001g, možnosť overenia 7210.4062 930,00 € 744,00 €
Váhy EG2200-2NM, 2200g / 0.01g, možnosť overenia 7210.4180 820,00 € 656,00 €
Váhy EG4200-2NM, 4200g / 0.01g, možnosť overenia 7210.4350 880,00 € 704,00 €

Prvotné overenie ES M II (EG 2x a 4x) 965-216 70,00 €
Prvotné overenie ES M I (len EG 620-3NM) 965-201 115,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Váhy ABJ 80-4NM, 82g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6030 930,00 € 744,00 €
Váhy ABJ 120-4NM, 120g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6032 950,00 € 760,00 €
Váhy ABJ 220-4NM, 220g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6034 1 040,00 € 832,00 €
Váhy ABJ 320-4NM, 320g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6036 1 230,00 € 984,00 €

Prvotné overenie ES M I (ABJ) 965-201 115,00 €

Podrobné technické informácie nájdete v našom hlavnom katalógu alebo ich radi 
poskytneme na požiadanie.
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Mikroskopy Kern
Pod značkou Kern & Sohn už mnoho rokov poznáte z nášho katalógu preverené laboratórne aj technické 
váhy. Koncom minulého roka vznikla divízia Kern Optics, z ktorej produkcie teraz pochádzajú technicky 
aj cenovo veľmi zaujímavé mikroskopy a refraktometre. Väčšinu týchto prístrojov už nájdete v našej 
katalógovej ponuke, tu vyberáme niekoľko mikroskopov, ktoré máme v prípade záujmu aj na predvedenie.

Študentské mikroskopy Kern radu OBE
Vhodné na pozorovanie priehľadných, tenkých pre-
parátov alebo rezov rastlinných a živočíšnych tkanív. 
Majú objektívovú hlavicu revolverového typu, pracov-
ný stôl integrovaný v statíve, ktorý umožňuje posun 
preparátu v osiach XY. Achromatické objektívy s anti-
reflexnou úpravou poskytujú prirodzený a farebne neskreslený obraz. Osvetlenie vzoriek je pomocou 3W 
LED zdroja zabudovaného v nohe mikroskopu. Za príplatok je možné dovybaviť extra okulármi WF16x, 
objektívmi 20x a 60x, polarizátormi a kondenzorom pre tmavé pole.

Laboratórne mikroskopy Kern radu OBF
Toto sú základné ergonomické binokulárne mikrosko-
py pre sofistikovanú prácu v laboratóriu, výskum i štú-
dium. Majú objektívovú revolverovú hlavicu s dioptric-
kou korekciou a sú vybavené okulármi WF10x, resp. 
širokouhlými okulármi WF10x / 20mm. Pracovný stôl 
je zabudovaný do statívu a má makro aj mikro po-
suv. Planchromatické objektívy s korekciou chroma-
tickej aberácie zabezpečujú dokonalý obraz (model 
OBF121 je osadený achromatickými objektívmi). Osvetlenie vzoriek je pomocou 3W LED zdroja alebo  
6V / 20W halogénovou žiarovkou v nohe mikroskopu. Model OBD 127 má integrovanú 3MPix kameru 
s 1/2 „CMOS a je dodávaný s káblom a so softvérom MicroscopePIC. Uvedené modely je možné dovybaviť 
extra okulármi WF16/13mm, objektívmi 20x a 60x, polarizátormi, kondenzorom pre tmavé pole alebo aj 
fluorescenčnou jednotkou.

Stereoskopické mikroskopy Kern radu OZM
Robustné, ale ľahko použiteľné stereomikroskopy. 
Funkciu zoom je možné ovládať z oboch strán a me-
chanizmus tejto funkcie umožňuje veľmi stabilné na-
stavenie. Precízna konštrukcia optického systému 
„Greenough“ vykazuje vysokú hĺbku ostrosti s veľkým 
zorným poľom a úplne reálne farby obrazu. Všetky 
uvedené modely steremikroskopov sú ideálne v kon-
trole kvality, v oblasti výskumu aj v bežnej biologickej 
praxi. Za príplatok ich je možné dovybaviť extra oku-
lármi SWF15x, SWF20x a SWF30x, ďalšími achromatickými objektívmi 0.37x, 0.5x, 0.7x, 1.5x, 2.0x alebo ex-
ternými zdrojmi svetla OZB (kruhové alebo bodové). Modely OZM 541 a OZM 543 nemajú v štandarde 
osvetlenie vzorky. Modely OZM 543 a OZM 544 umožňujú jednoduché pripojenie digitálnej USB kamery 
ODC. Kamery sú dodávané vrátane softvéru, káblov a kalibračného mikrometra. Pri doobjednaní kamery 
je nutné zakúpiť aj vhodný kamerový adaptér (tzv. C-Mount), vhodný ponúkneme na dopyt.

Technické údaje pre všetky modely (základné zostavy)
Rozsah zväčšenia 40x až 1000x
Hlavica revolverová, sklon 30°, otočenie 360°
Objektívy achromatické 4x, 10x, 40x, 100x
Okulár WF10x (zorné pole 18 mm)
Osvetlenie 3W LED

Technické údaje pre všetky modely (základné zostavy)
Rozsah zväčšenia 40x až 1000x  

(s voliteľným príslušenstvom až 1600x)
Hlavica (revolverová) sklon 30°, otočenie 360°,  

dioptrické doostrenie
Objektívy plan 4x, 10x, 40x, 100x (oil)  

(model OBF 121 – achrom.)
Okulár WF10x (zorné pole 18 mm, resp. 20 mm  

pri radoch OBL a OBD)

Technické údaje pre všetky modely (základné zostavy)
Rozsah zväčšenia 2.5x až 45x  

(s voliteľným príslušenstvom až 270x)
Hlavica (revolverová) sklon 45°, pevné rameno, obojstranné 

dioptrické doostrenie
Objektív achromatický 1x
Okulár HSWF10x (zorné pole 23 mm)
Osvetlenie 3W LED (OZM 542 a 544 dopadajúce,  

OZM 542 a 544 prechádzajúce)

Názov Kat. číslo EUR za kus
Študentský mikroskop KERN OBE 111, monokulárny 7852.0000 480,00 €
Študentský mikroskop KERN OBE 112, binokulárny 7852.0002 580,00 €
Študentský mikroskop KERN OBE 113, bino., dobíjacie osvetlenie 7852.0004 650,00 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Laboratórny mikroskop KERN OBF 121 7852.0020 800,00 €
Laboratórny mikroskop KERN OBF 122 7852.0022 920,00 €
Laboratórny mikroskop KERN OBF 123 7852.0024 900,00 €
Laboratórny mikroskop KERN OBL 125 7852.0026 970,00 €
Laboratórny mikroskop KERN OBL 127 7852.0028 970,00 €
Laboratórny mikroskop KERN OBD 127, 3 MPix CCD kamera 7852.0030 1 600,00 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Stereoskopický mikroskop KERN OZM 541, binokulár 7852.0150 895,00 €
Stereoskopický mikroskop KERN OZM 542, binokulár 7852.0152 1 120,00 €
Stereoskopický mikroskop KERN OZM 543, trinokulár 7852.0154 1 195,00 €
Stereoskopický mikroskop KERN OZM 544, trinokulár 7852.0156 1 415,00 €
CMOS kamera ODC 132, 3 MPix 7852.0250 530,00 €
CMOS kamera ODC 152, 5 MPix 7852.0260 620,00 €
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Základné závesné termostaty boli teraz zre-
dukované iba na dva modely. Samostatne 
zakúpené sú použiteľné na reguláciu v sko-
ro akejkoľvek nádobe alebo vani vhodných 
rozmerov. Pre tieto prípady je možné nasa-
denie termostatu priamo na hranu nádoby, 
dokúpenie klemy pre nasadenie na hranu 
nádoby širokej až 30 mm (aj zaoblené ale-
bo guľaté) a špecialitou je možnosť objed-
nania nástavca, umožňujúceho upevnenie 
termostatu na klasický laboratórny stojan.

Ide o moderné prístroje novej generácie, 
vynikajúce ergonómiou i ekonomickou pre-
vádzkou a inovatívnymi prvkami. Prvé, čo 
určite zaujme, je displej. Vysoko svietivý, so 
žiarivo bielymi, veľkými číslicami, je jasne vi-
diteľný a prehľadný aj z väčšej diaľky. Všetky 
ovládacie prvky sú sústredené na prednej 
strane termostatu. Jedno ideálne prístup-
né tlačidlo pre zapnutie a vypnutie, mem-
bránové tlačidlá pre nastavovanie a jeden 
z prvkov výrazne uľahčujúcich prácu - ľahko 
prístupná páčka pre prepínanie interného 
a externého obehu, umiestnená pod disple-
jom (len modely CD). Ďalšie príjemné vylep-
šenia sa už týkajú zostáv termostatov s kú-
peľom a ide napr. o unikátne vyhotovenie 
veka kúpeľa. Pyramídový profil zaručuje ste-
kanie kondenzátu späť priamo do kúpeľa, 
držadlo veka je plastové a aj rozohriaty kú-
peľ je možné otvoriť bezpečne holou rukou. 
Vnútorný priestor kúpeľov bol tiež inovova-
ný a poskytuje teraz viac priestoru, celkovo 

sú však termostaty veľmi kompaktné a zaberajú minimum miesta. 
Prevádzkovo sú termostaty veľmi tiché, ľahko čistiteľné a vďaka er-
gonomickým držadlám aj ľahko premiestniteľné.

Základný model CORIOTM C je určený pre temperovanie iba 
v priestore kúpeľa, nemá možnosť externého obehu. Pokročilej-
ší model CORIOTM CD zvládne temperovať väčšie objemy kvapa-
liny, možno ho použiť aj pre temperovanie externého okruhu (pri 
objednaní nástavca „pump set“), má výkonnejšie čerpadlo, lepšie 
bezpečnostné prvky a je vybavený USB výstupom.

Nový rad termostatov Julabo CORIOTM

Do predaja sa teraz dostávajú nové termostaty Julabo s  označením CORIOTM. Nahrádzajú niektoré 
z doterajších termostatov série ED, EH, MB a MA a postupne budú nahrádzať aj ďalšie modely, hlavne z radu 
výkonných chladených termostatov a kryostatov. Ide nielen o kompletnú inováciu, ale aj o zjednodušenie 
a  zúženie sortimentu, kde sa často modely prekrývali veľkosťou, výkonom a  ďalšími vlastnosťami. Čo 
prinášajú nové okrem vzhľadu, si tu teraz predstavíme.

Technické údaje CORIOTM C CORIOTM  CD
Rozsah teplôt +20 ... +100°C +20 ... +150°C
Teplotná stabilita ± 0.03°C ± 0.03°C
Výkon ohrevu 2 kW 2 kW
Výkon čerpadla 6 l / min, 0.1 bar 15 l / min, 0.35 bar
Rozmery 13.2 x 16 x 36.2 cm 13.2 x 16 x 36.2 cm

Názov Kat. číslo EUR za kus
Termostat závesný CORIO C 5704.0010 620,00 €
Termostat závesný CORIO CD 5704.0114 720,00 €
Pump Set pre závesný termostat CORIO CD 5704.6000 115,00 €
Klema pre uchytenie termostatu na hranu nádoby, 
max. 30 mm

5704.6004 28,00 €

Držiak pre uchytenie termostatu na statív 5704.6008 35,00 €

Termostaty obehové s plasto-
vým otvoreným kúpeľom, bez 
veka a  bez aktívneho chladenia. 
Rozsah teplôt +20 až +100°C. Tep-
lotná presnosť a  výkon pumpy 
sú dané použitým závesným ter-
mostatom, ktorého parametre náj-
dete vyššie. Plastové kúpele možno 
tiež zakúpiť samostatne. Modely CD 
umožňujú temperovanie externého 
okruhu. K nechladeným termosta-
tom je možné dokúpiť chladiace-
ho hada pre dochladzovanie vodou 
z vodovodu. Tiež veko kúpeľa sa ob-
jednáva zvlášť.

 Typ Plniaci objem (l) Rozmery kúpeľa  
š/d/hl (cm)

Kat. č. EUR za kus

C-BT5 3,5 - 5 15 x 15 x 15 5704.0026 780,00 €
C-BT9 6 - 9 23 x 15 x 15 5704.0030 820,00 €
C-BT19 14 - 19 30 x 35 x 15 5704.0146 880,00 €
C-BT27 20 - 27 30 x 35 x 20 5704.0058 920,00 €

CD-BT5 3,5 - 5 15 x 15 x 15 5704.0134 1 062,00 €
CD-BT19 14 - 19 30 x 35 x 15 5704.0162 1 182,00 €
CD-BT27 20 - 27 30 x 35 x 20 5704.0166 1 222,00 €

 Typ Plniaci objem (l) Rozmery kúpeľa  
š/d/hl (cm)

Kat. č. EUR za kus

C-B5 3,5 - 5 15 x 15 x 15 5704.0018 830,00 €
C-B13 9 - 13 30 x 18 x 15 5704.0038 990,00 €
C-B17 13 - 17 30 x 18 x 20 5704.0078 1 060,00 €
C-B19 14 - 19 30 x 35 x 15 5704.0050 1 050,00 €
C-B27 20 - 27 30 x 35 x 20 5704.0086 1 180,00 €

CD-B5 3,5 - 5 15 x 15 x 15 5704.0122 1 112,00 €
CD-B13 9 - 13 30 x 18 x 15 5704.0142 1 292,00 €
CD-B17 13 - 17 30 x 18 x 20 5704.0182 1 362,00 €
CD-B19 14 - 19 30 x 35 x 15 5704.0154 1 352,00 €
CD-B27 20 - 27 30 x 35 x 20 5704.0190 1 482,00 €
CD-B33 26 - 39 66 x 32 x 15 5704.0170 2 382,00 €
CD-B39 35 - 41 33 x 30 x 30 5704.0174 2 432,00 €

Termostaty obehové s nerezovým otvoreným kúpeľom, bez 
veka a bez aktívneho chladenia. Rozsah teplôt +20 až +100°C. 
Teplotná presnosť a výkon pumpy sú dané použitým závesným 
termostatom, ktorého parametre nájdete vyššie. Modely CD 
umožňujú temperovanie externého okruhu. K nechladeným ter-
mostatom je možné dokúpiť chladiaceho hada pre dochladzova-
nie vodou z vodovodu. Okrem modelu B5 majú všetky v spodnej 
časti kúpeľa výpustný otvor. Veko kúpeľa sa objednáva zvlášť.
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Novinky v kontrole a regulácii vákua Vacuubrand
Tradičný výrobca veľmi kvalitnej vákuovej techniky, firma VACUUBRAND GMBH + CO KG, uviedla na 
tohtoročnom veľtrhu Achema niekoľko noviniek v oblasti merania a regulácie vákua. Z nich tu vyberáme 
to najzaujímavejšie.

Technické parametre CD-200F CD-201F CD-300F CD-600F
Plniaci objem l 3 - 4 3 - 4 3 - 4 5 - 7,5
Rozsah teplôt °C -20 až +150 °C -20 až +150 °C -25 až +150 °C -30 až +150 °C
Rozmery kúpeľa š/d/hl cm 13 x 15 x 15 13 x 15 x 15 13 x 15 x 15 22 x 15 x 15
Celkové rozmery š/d/hl cm 23 x 39 x 65 44 x 41 x 44 24 x 42 x 66 33 x 47 x 69
Chladiaci výkon W
 +20 °C 0,22 0,2 0,31 0,6
 0 °C   0,17 0,16 0,28 0,53
 -20 °C 0,06 0,06 0,11 0,22

Názov Kat.číslo EUR za kus
Termostat s chladením CORIO CD-200F 5704.5610 2 732,00 €
Termostat s chladením CORIO CD-201F 5704.5614 2 732,00 €
Termostat s chladením CORIO CD-300F 5704.5618 3 162,00 €
Termostat s chladením CORIO CD-600F 5704.5622 3 982,00 €

Termostaty obehové s nerezo-
vým kúpeľom určené hlavne pre 
temperovanie externých okruhov, je 
však možné využiť aj priestor kúpeľa. 
Nemajú aktívne chladenie, ale majú 
štandardne inštalovaného chladiace-
ho hada a možno teda využiť dochla-
dzovanie vodou z vodovodu. Sú do-
dávané vrátane veka kúpeľa. Rozsah 
teplôt +20 až +150°C. Teplotná pres-
nosť a výkon pumpy sú dané použi-
tým závesným termostatom, ktorého 
parametre nájdete vyššie. Všetky mo-
dely majú v spodnej časti kúpeľa vý-
pustný otvor. 

Termostaty obehové chlade-
né, s nerezovým kúpeľom, urče-
né pre temperovanie v priesto-
re kúpeľa aj pre externý okruh. 
Teplotná presnosť a výkon pum-
py sú dané použitým závesným 
termostatom, ktorého paramet-
re nájdete vyššie. Všetky modely 
majú výpustný ventil a sú dodá-
vané vrátane veka kúpeľa.

 Typ Plniaci objem (l) Rozmery kúpeľa  
š/d/hl (cm)

Kat. č. EUR za kus

CD-BC4 3 - 4,5 13 x 15 x 15 5704.0250 1 422,00 €
CD-BC6 4,5 - 6 13 x 15 x 20 5704.0254 1 632,00 €
CD-BC12 8,5 - 12 22 x 15 x 20 5704.0258 1 832,00 €
CD-BC26 19 - 26 22 x 30 x 20 5704.0262 2 092,00 €

Počas budúceho roka budú k dispozícii ďalšie nové modely, 
ktoré budú postupne nahrádzať existujúci rad termostatov 
a kryostatov Julabo.

Merač vákua VACUU VIEW je moderný malý prístroj, jednoducho umiestniteľný na merané miesto. 
V podstate ideálne nahrádza klasické mechanické manometre, jedinou nevýhodou je nutnosť napá-
jania malým adaptérom zo siete. Jasný podsvietený displej je aj na diaľku krásne čitateľný, nastave-
nie vďaka niekoľkým klávesám je otázkou okamihu. Prístroj má integrovaný keramický senzor vákua, 
chemicky odolný, vhodný teda aj pre náročnú prevádzku. Rozsah merania je od atmosférického tla-
ku až do 0.1 mbar s presnosťou ± 1 mbar. Maximálna teplota čerpaných pár je + 40°C pre dlhodobú 
prevádzku, krátkodobo senzor znesie až + 80°C.

Pre meranie hlbokého vákua je potom určený model VACUU VIEW extended. Ten má navyše za-
budovaný opláštený Pirani senzor a dokáže merať hodnoty až do 0.001 mbar s presnosťou ± 15 % 
pre rozsah 0.01 až 10 mbar a ± 3 mbar pre hodnoty nad 10 mbar. Ostatné vlastnosti sú zhodné so zá-
kladným modelom.

Oba prístroje majú krytie IP54, rozmery 103x62x50 mm a hmotnosť 190 g. Štandardne majú vstup 
na rýchlospoj DN16, súčasťou dodávky je však aj redukcia na hadice 6/10 mm. Dodávajú sa priprave-
né na prevádzku, vrátane napájacieho adaptéra. 

Pre zvýšenie komfortu pri kontrole a regulácii vákua bol predstavený nový systém VACUU CONTROL®. 
Spolupracuje s kontrolérom vákua CVC 3000 / DCP 3000 alebo s pumpou, vybavenou týmto kontrolé-
rom. V princípe ide o LAN alebo WLAN adaptér, pripojený ku kontroléru a začlenený do miestnej drô-
tovej (LAN) či bezdrôtovej siete (WLAN). Adaptér sprostredkuje ovládanie kontroléra cez sieť a odo-
vzdáva merané hodnoty do webovej aplikácie, ktorá môže bežať na PC, tablete alebo smartfóne. 
V podstate je možné potom prístroj ovládať z akéhokoľvek zariadenia, na ktorom je aktívny Javascript 
a kompatibilný webový prehliadač. Je samozrejme tiež zachované ovládanie kontroléra priamo na 
jeho ovládacom paneli, akékoľvek zmeny sa potom ihneď premietnu vo vzdialenom zariadení vo we-
bovej aplikácii. Webová aplikácia tiež slúži ako datalogger a môže signalizovať koniec procesu pri do-
siahnutí nastaveného tlaku alebo uplynutí nastaveného času. Vďaka sieťovému spojeniu nie je prob-
lém monitorovať a ovládať jedným vzdialeným zariadením viac kontrolérov alebo naopak k jednému 
kontroléru pripájať viac zariadení. VACUU CONTROL® adaptér je dodávaný vrátane kábla na prepoje-
nie s CVC / DCP kontrolérom, jediné čo je treba vlastniť alebo dokúpiť pre pripojenie do LAN, je sieťo-
vý kábel.  

Názov Kat. číslo EUR za kus
Merač vákua VACUU VIEW 6990.0030 746,00 €
Merač vákua VACUU VIEW extended 6990.0032 854,00 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Systém VACUU CONTROL WLAN, bezdrôtový 6990.0040 429,00 €
Systém VACUU CONTROL LAN 6990.0042 429,00 €
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Štandardnou vlastnosťou týchto váh je in-
teligentný výkon pre aplikácie, ktoré poža-
dujú extrémnu presnosť. Použitie špeciál-
neho snímača (High Speed Single Module) 
pre zaistenie jedinečnej presnosti výsled-
kov váženia, umožnilo konštruovať váhu 
s váživosťou do 220 g a citlivosťou 0.01 mg 
v celom rozsahu váženia. AutoCal™ auto-
matická justáž používa dve zabudované 
závažia a vykonáva lineárnu kalibráciu váh 

Spoločnými črtami sú robustnej konštruk-
cie pre rutinné váženie a to v laboratóriu, 
učebni, ale aj v prevádzke, jednoduché 
ovládanie a prehľadný LCD displej. Váhy sú 
vybavené mnohými štandardnými funkcia-

Semi-mikro váhy OHAUS Explorer®

Akciové ceny váh OHAUS PioneerTM

Spoločnosť OHAUS predstavila nový rad váh Explorer®, kde niektoré modely poskytujú 
päťmiestne rozlíšenie v širokom vážiacom rozsahu. Váhy disponujú vlastnosťami 
a funkciami, patriacimi prístrojom najvyššej kategórie, avšak pri zachovaní veľmi 
rozumnej ceny. Poďme si ich teda aspoň stručne predstaviť.

Túto špeciálnu ponuku ste mohli zaznamenať na našom e-shope a pretože výrobca ju predĺžil 
až do 18. 12. 2015, chceli by sme ju tu pripomenúť. Základný rad presných a analytických váh 
OHAUS PioneerTM máte teraz možnosť zakúpiť so zľavou 25% z bežných predajných cien!

pre minimalizáciu chýb pri vážení a pre za-
istenie presných výsledkov. Moderný intu-
itívny softvér poskytuje maximálny kom-
fort obsluhy. Vďaka dotykovej obrazovke 
s  ikonkami a SmarText™ 2.0 softvéru, je 
ovládanie váh Explorer veľmi jednoduché 
a pohodlné. Váhy majú možnosť uloženia 
výsledkov do produktovej knižnice (99 po-
ložiek pre bežné aplikácie váženia a 10 po-
ložiek pre receptúry) a USB port umožňuje 

mi (percentuálne váženie, indikátor stabili-
ty, automatická tara a prepínanie jednotiek 
váženia), majú možnosť podveseného vá-
ženia. RS232 rozhranie slúži pre pripojenie 
váhy na tlačiareň alebo PC. Zabudovaná li-

Modely bez overenia 
Typ Rozsah g Citlivosť mg Reprodukovateľnosť 

mg
pr. misky Kat.č. EUR za kus

EX125D 52 / 120 0,01 / 0,1 0,1 80 7220.2350 3 600,00 €
EX125 120 0,01 0,02 80 7220.2352 3 800,00 €
EX225D 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2354 4 000,00 €
EX225D/AD 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2356 5 300,00 €
EX225/AD 220 0,01 0,03 80 7220.2358 8 500,00 €

Úradne overené modely 
Typ Rozsah g Citlivosť mg Reprodukovateľnosť 

mg
pr. misky Kat.č. EUR za kus

EX125DM 52 / 120 0,01 / 0,1 0,1 80 7220.2360 3 900,00 €
EX125M 120 0,01 0,02 80 7220.2362 4 100,00 €
EX225DM 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2364 4 300,00 €
EX225DM/AD 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2366 5 600,00 €
EX225M/AD 220 0,01 0,03 80 7220.2368 8 800,00 €

priamy zápis dát na flash disk. Použitie váh 
viacerými užívateľmi je možné spravovať 
vytvorením profilov. Z ďalších vyspelých 
funkcií týchto váh je možné menovať na-
príklad bezdotykové senzory, automatic-
ké dvere proti prúdeniu vzduchu, indikáciu 
min. návažku, reálny čas pre plnú podporu 
GLP / GMP protokolov, zabudovaný ionizá-
tor (pri modeloch s automatickými dvier-
kami).

bela uľahčuje nastavenie váhy do stabilnej 
polohy a tri úrovne filtrácie eliminujú ruši-
vé vplyvy okolitého prostredia. Podrobné 
technické údaje nájdete v našom katalógu 
na strane 606 alebo si ich vyžiadajte.

Presné váhy 
Názov Kat.číslo Kat.cena Akciová cena
Váhy PA213, 210g / 0,001 g, ext. kalibrácia 7220.1200 590,00 € 443,00 €
Váhy PA512, 510g / 0,01 g, ext. kalibrácia 7220.1204 550,00 € 415,00 €
Váhy PA2102, 2100g / 0,01 g, ext. kalibrácia 7220.1206 630,00 € 480,00 €
Váhy PA4101, 4100g / 0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1210 570,00 € 429,00 €

Váhy PA213C, 210g / 0,001 g, int. kalibrácia 7220.1220 745,00 € 559,00 €
Váhy PA512C, 510g / 0,01 g, int. kalibrácia 7220.1224 705,00 € 529,00 €
Váhy PA2102C, 2100g / 0,01 g, int. kalibrácia 7220.1226 785,00 € 589,00 €
Váhy PA4101C, 4100g / 0,1 g, int. kalibrácia 7220.1230 725,00 € 545,00 €

Váhy PA213CM, 210g / 0,001 g, int. kalibrácia, overené 7220.1240 880,00 € 660,00 €
Váhy PA512CM, 510g / 0,01 g, int. kalibrácia, overené 7220.1244 840,00 € 630,00 €
Váhy PA2102CM, 2100g / 0,01 g, int. kalibrácia, overené 7220.1246 920,00 € 690,00 €
Váhy PA4101CM, 4100g / 0,1 g, int. kalibrácia, overené 7220.1250 860,00 € 645,00 €

Analytické váhy
Názov Kat.číslo Kat.cena Akciová cena
Váhy PA114, 110g / 0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1303 880,00 € 660,00 €
Váhy PA214, 210g / 0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1306 969,00 € 729,00 €
Váhy PA114C, 110g / 0,1 mg, int. kalibrácia 7220.1323 1 035,00 € 777,00 €
Váhy PA214C, 210g / 0,1 mg, int. kalibrácia 7220.1326 1 124,00 € 845,00 €
Váhy PA114CM, 110g / 0,1 mg, int. kalibrácia, overené 7220.1343 1 170,00 € 879,00 €
Váhy PA214CM, 210g / 0,1 mg, int. kalibrácia, overené 7220.1346 1 259,00 € 945,00 €

25%
ZĽAVA

Zvýhodnené ceny platia pre objednávky prijaté do 18. 12. 2015.
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Zaujímavé produkty zo skla a plastu
Tohtoročný katalóg bol doplnený a rozšírený najviac v oblasti laboratórneho skla, plastových pomôcok 
a spotrebného materiálu. Na mnoho produktov sa nedostalo alebo boli uvedené do predaja neskôr, túto 
stránku venujeme niektorým z nich. 

Banky pre mikrobiológiu a tkanivové kultúry
Vyrobené z kvalitného borosilikátového skla Pyrex® s maximálnou chemickou a tepelnou 
odolnosťou. Ideálne na prípravu tkanivových kultúr a prácu s nimi, aeróbnu mikrobiológiu 
a ďalšie. Vlisované prepážky zaisťujú konzistentné premiešavanie na vhodnej trepačke.

Fľaše polykarbonátové Azlon
Fľaše z vysoko priehľadného plastu, mechanicky veľmi odolné. Ideálne pre prípravu a skla-
dovanie biologických vzoriek, reagencií a vodných roztokov. Dostupné aj v hranatom vy-
hotovení, veľmi vhodnom pre úsporu miesta pri skladovaní. Dodávané sú vrátane PP vieč-
ka, fľaše aj viečka sú sterilizovateľné do 121°C.

DIY bezpečnostné stričky LDPE
Stričky dodávané s nalepeným štítkom, ktorý je možné užívateľsky popísať. Sú dodávané 
so sadou výstražných samolepiek s piktogramami nebezpečnosti a rizík. Každú stričku si 
tak možno upraviť podľa potreby pre rýchle rozlíšenie obsahu. Niektoré typy sú vybavené 
patentovanou DripLok® technológiou, ktorá umožňuje parám prchavých rozpúšťadiel od-
chádzať von a zároveň zamedzuje vniknutiu vzduchu dovnútra.

Názov Pr./výška  
mm

Počet ks 
v balení

Kat.č. EUR za bal.

Banka podľa Fernbacha 2800 ml, predĺžené hrdlo, bez viečka 210 x 230 2 1313.1060 344,00 €
Banka podľa Fernbacha 2800 ml, vrátane PP viečka GL 45 210 x 230 2 1313.1062 370,00 €
Viečko pre banky na kultúry, anodizovaný hliník - 10 1313.1090 90,90 €
Viečko pre banky na kultúry, PP - 10 1313.1092 27,30 €

Názov Pr./výška  
mm

Počet ks 
v balení

Kat.č. EUR za bal.

Banka kužeľová so štyrmi vlismi 250 ml, bez viečka 82 x 155 5 1313.1070 128,00 €
Banka kužeľová so štyrmi vlismi 500 ml, bez viečka 101 x 193 5 1313.1072 150,00 €
Banka kužeľová so štyrmi vlismi 1000 ml, bez viečka 128 x 222 2 1313.1074 113,00 €
Banka kužeľová so štyrmi vlismi 2000 ml, bez viečka 166 x 300 1 1313.1076 80,30 €
Viečko pre banky na kultúry, anodizovaný hliník - 10 1313.1090 90,90 €
Viečko pre banky na kultúry, PP - 10 1313.1092 27,30 €

Názov Pr./výška  
mm

Počet ks 
v balení

Kat.č. EUR za bal.

Banka kužeľová so štyrmi vlismi 250 ml, membránové PP viečko GL 45 82 x 130 5 1313.1080 157,00 €
Banka kužeľová so štyrmi vlismi 500 ml, membránové PP viečko GL 45 101 x 165 5 1313.1082 165,00 €
Banka kužeľová so štyrmi vlismi 1000 ml, membránové PP viečko GL 45 129 x 205 2 1313.1084 144,00 €
Banka kužeľová so štyrmi vlismi 2000 ml, membránové PP viečko GL 45 166 x 265 1 1313.1086 91,20 €
Náhradný membránový uzáver GL 45 - 5 1313.1096 30,00 €

Názov Pr./výška  
mm

Počet ks 
v balení

Kat.č. EUR za bal.

Fľaša PC guľatá 500 ml, vrátane PP viečka 81 x 175 12 2108.2700 76,80 €
Fľaša PC guľatá 1000 ml, vrátane PP viečka 97 x 216 12 2108.2702 80,60 €

Fľaša PC hranatá 250 ml, vrátane PP viečka 59 x 139 24 2108.2710 69,10 €
Fľaša PC hranatá 500 ml, vrátane PP viečka 73 x 172 12 2108.2712 92,10 €
Fľaša PC hranatá 1000 ml, vrátane PP viečka 92 x 213 12 2108.2714 84,40 €
Fľaša PC hranatá 2000 ml, vrátane PP viečka 115 x 266 6 2108.2716 96,00 €

Názov DripLok® Počet ks 
v balení

Kat.č. EUR za bal.

Strička DIY bezpečnostná LDPE 250 ml, biele viečko áno 5 2105.4280 26,30 €
Strička DIY bezpečnostná LDPE, 500 ml, biele viečko áno 5 2105.4282 31,60 €
Strička DIY bezpečnostná LDPE, 1000 ml, biele viečko áno 5 2105.4284 34,20 €
Strička DIY 250 ml, LDPE, biele viečko nie 5 2105.4286 23,00 €
Strička DIY 500 ml, LDPE, biele viečko nie 5 2105.4288 24,90 €
Strička DIY 1000 ml, LDPE, biele viečko nie 5 2105.4290 28,90 €
Popisovač permanentný čierny, pre stričky DIY - 2 2105.4292 17,60 €
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Nové ručné meracie prístroje SI Analytics
Veľmi zaujímavé prístroje nahrádzajú pomerne populárny rad handylab 11 a 12 a prinášajú moderný 
vzhľad, nové funkcie a predpripravené sady pre rôzne potreby. Podrobne popísané sú už v našom katalógu 
2015-2016, tu v stručnosti zopakujeme ich vlastnosti a výhody.

Prenosný pH meter SI Analytics handylab 100
Vodotesný prístroj pre kla-
sické pH sondy má podsvie-
tený grafický displej a mno-
ho funkcií. Z  nich možno 
spomenúť funkciu AutoRe-
ad (detekcia ustálenia me-
ranej hodnoty) a CMC (kon-
troluje a   indikuje,  č i  sa 
meraná hodnota nachádza 
v rozsahu, na ktorý bol prí-
stroj kalibrovaný). Prístroj 
má internú pamäť na 200 
záznamov, údaje je možné 
zaznamenávať manuálne a rovnako tak ich vyvolávať. Kalibrácia 
je jedno až päťbodová, v pamäti je prednastavených 22 sád puf-
rov. Dodáva sa vždy prístroj v kufríku, v sade s elektródou a ďalším 
príslušenstvom podľa toho, na čo je sada určená (iba sady FIELD, 
ROUTINE a VERSATILE).

Prenosný IDS pH meter SI Analytics handylab 600
Vodotesný moderný prístroj používajúci 
IDS pH a ORP sondy (IDS - inteligentný di-
gitálny senzor, digitalizácia meracích sig-
nálov eliminuje interferencie a v elektro-
nike sondy sú uložené kalibračné dáta). 
Má podsvietený grafický displej a pokro-
čilé funkcie ako AutoRead (detekcia ustá-
lenia meranej hodnoty) a CMC (kontroluje 
a indikuje, či sa meraná hodnota nachádza 
v rozsahu, na ktorý bol prístroj kalibrova-
ný) a QSC (informuje o stave elektródy). 
Prístroj má internú pamäť na 500 zázna-
mov, údaje je možné zaznamenávať ma-
nuálne alebo automaticky a prístroj teda 
môže fungovať ako dataloger. Výstup 
dát zaisťuje mini USB konektor. Kalibrácia je jedno až päťbodo-
vá s pamäťou na 10 posledných kalibrácií a v pamäti je tiež pred-
nastavené 22 sád pufrov. Dodáva sa vždy prístroj v sade v kufríku, 
s elektródou a ďalším príslušenstvom podľa toho, k čomu je sada 
určená.

Prenosný multimeter SI Analytics handylab 680
Vodotesný dvojkanálový multimeter pre meranie pH, vodivosti 
(salinity, TDS a špec. odporu) a rozpusteného kyslíka. Vie teda me-
rať ľubovoľnú kombináciu dvoch týchto veličín a navyše teplotu. 
Používa IDS sondy - inteligentné digitálne senzory, kde digitalizá-
cia meracích signálov prebieha už v sonde, čo eliminuje interfe-
rencie a v elektronike sondy sú tiež uložené kalibračné dáta. Pod-
svietený grafický displej a pokročilé funkcie ako AutoRead, CMC 
a QSC sú samozrejmosťou. Vybavený je internou pamäťou na 500 

manuálnych alebo až 
10000 automatických 
záznamov, vďaka za-
budovanému timeru 
môže prístroj fungo-
vať ako dataloger. Vý-
stup dát zabezpeču-
jú dve USB rozhrania. 
Kalibrácia pH je jedno 
až päťbodová s pamä-
ťou na 10 posledných 
kalibrácií a  v  pamä-
ti je prednastavených 
22 sád pufrov. Pre vo-
divosť a  rozpustený 

Technické údaje HandyLab 100 HandyLab 600
Rozsah / presnosť
pH -2,0...+20,0 / ±0,1 pH pH -0,000...+14,000 / ±0,004 pH

pH -2,00...+20,00 / ±0,01 pH
-2,000...+19,999 / ±0,005 pH

mV ±1200,0 mV / ±0,3 mV ±1200,0 mV / ±0,2 mV
±2500 mV / ±1 mV

Teplota T -5,0...+105,0°C / ±0,1 °C T -5,0...+105,0°C / ±0,2 °C
Časovač - 1 ... 999 dní
Napájanie 4 x 1.5 V (AA) / až 1000 h prevádzky (bez podsvietenia)
Vstup DIN konektor / banánik pre tepl. čidlo IDS konektor

Názov Kat. číslo EUR za kus
Handylab 100 sada FIELD, vr. elektródy BlueLine 24 a ochr. návleku 7333.3100 581,00 €
Handylab 100 sada ROUTINE, vr. elektródy BlueLine 14 7333.3102 602,00 €
Handylab 100 sada VERSATILE, vr. elektródy A 7780 7333.3104 622,00 €

Handylab 600 sada FOOD, vr. elektródy BlueLine 21 IDS a prísl. 7333.3200 847,00 €
Handylab 600 sada LIFE-SCIENCE, vr. mikroelektródy A157 IDS 
a prísl.

7333.3202 908,00 €

Handylab 600 sada ROUTINE, vr. elektródy BlueLine 14 IDS a prísl. 7333.3204 816,00 €
Handylab 600 sada SCIENCE, vr. elektródy A 162 IDS a prísl. 7333.3208 847,00 €
Handylab 600 sada SURFACE, vr. elektródy BlueLine 27 ID a prísl. 7333.3210 836,00 €
Handylab 600 sada TIP, vr. elektródy A6880 IDS a prísl. 7333.3212 847,00 €
Handylab 600 sada TRIS, vr. elektródy IL-PHT-A170MF-IDS a prísl. 7333.3214 877,00 €
Handylab 600 sada TRIS MICRO, vr. IL-Micro-PHT-IDS a prísl. 7333.3216 908,00 €
Handylab 600 sada VERSATILE, vr. elektródy A 7780 a prísl. 7333.3218 836,00 €

kyslík je kalibrácia jednobodová. K dispozícii sú predpripravené 
sady pre meranie pH, kde sa dodáva vždy prístroj v sade v kufríku, 
s elektródou, ochranným puzdrom na prístroj a ďalším príslušen-
stvom podľa toho, k čomu je sada určená.



13

 LABORATÓRNA TECHNIKA 1/2015

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Mikrodávkovač LabFlow

Technické údaje
Rozsah / presnosť
pH -0.000 ... + 14.000 / ± 0.004 pH
mV ± 1200.0 mV / ± 0.2 mV
Teplota -5.0 ... + 105.0°C / ± 0.2°C
Vodivosť 0.00 ... 2000 mS/cm / ± 0.5%
Merný odpor 0.00 Ω.cm ... 100 MΩ.cm / ± 0.5%
Salinita 0.0 ... 70.0 (IOT) / ± 0.5%
TDS 0 ... 1999 mg / l, 0 ... 199.9 g / l / ± 0.5%
O2 koncentrácia 0.00 ... 20.00 mg / l / ± 0.5%
O2 saturácia 0.0 ... 200.0% / ± 0.5%
Napájanie 4 x 1.2 V nabíjacie NiMh batérie / až 150 h 

prevádzky (podľa použitých sond)
Vstup IDS konektor

Názov Kat. číslo EUR za kus
Handylab 680/FK, prístroj vo veľkom kufríku s príslušenstvom, bez sond 7648.0000 979,00 €
Handylab 680/K, prístroj v malom kufríku s príslušenstvom, bez sond 7648.0005 918,00 €

Handylab 680 sada FIELD, vr. ochr. návleku a elektródy BlueLine 24 7648.0050 1 050,00 €
Handylab 680 sada FOOD, vr. ochr. návleku a elektródy BlueLine 21 IDS a prísl. 7648.0052 1 100,00 €
Handylab 680 sada LIFE-SCIENCE, vr. ochr. návleku  
a mikroelektródy A157 IDS a prísl.

7648.0054 1 165,00 €

Handylab 680 sada ROUTINE, vr. ochr. návleku a elektródy BlueLine 14 IDS a prísl. 7648.0056 1 070,00 €
Handylab 680 sada SCIENCE, vr. ochr. návleku a elektródy A 162 IDS a prísl. 7648.0058 1 100,00 €
Handylab 680 sada SURFACE, vr. ochr. návleku a elektródy BlueLine 27 ID a prísl. 7648.0060 1 090,00 €
Handylab 680 sada TIP, vr. ochr. návleku a elektródy A6880 IDS a prísl. 7648.0062 1 100,00 €
Handylab 680 sada TRIS, vr. ochr. návleku a elektródy IL-PHT-A170MF-IDS a prísl. 7648.0064 1 130,00 €
Handylab 680 sada TRIS MICRO, vr. ochr. návleku a IL-Micro-PHT-IDS a prísl. 7648.0066 1 165,00 €
Handylab 680 sada VERSATILE, vr. ochr. návleku a elektródy A 7780 a prísl. 7648.0068 1 090,00 €

Popis sád
FIELD - súprava do terénu, obsahuje plastovú elektródu BlueLine 24 (BlueLine 
24 IDS) s tepl. čidlom a ochranný návlek na prístroj

FOOD - sada s vpichovou plastovou elektródou BlueLine 21 IDS, bez tepl. 
čidla, pre meranie pH potravín, mäsa, syrov apod.

LIFE-SCIENCE - sada vhodná pre LifeScience oblasť, so sklenenou mikroelek-
tródou A157 IDS s Pt diafragmou a tepl. čidlom

ROUTINE - sada pre rutinné použitie, obsahuje sklenenú pH elektródu BlueLi-
ne 14 (BlueLine 14 IDS) s tepl. čidlom

SCIENCE - sada so sklenenou elektródou A 162 IDS s Pt diafragmou a tepl. čid-
lom, pre náročné aplikácie

SURFACE - obsahuje sklenenú elektródu BlueLine 27 IDS s tepl. čidlom, pre 
meranie povrchov

TIP - sada so sklenenou vpichovou elektródou A6880 IDS s tepl. čidlom, pre 
meranie potravín

TRIS - so sklenenou vpichovou elektródou IL-PHT-A170MF-IDS s tepl. čidlom, 
pre meranie v TRIS pufri, bielkovinách či proteínoch

TRIS MICRO - rovnaký účel ako sada TRIS, avšak s mikroelektródou IL-Micro-PHT-IDS pre meranie v malých množstvách vzorky

VERSATILE - sada pre univerzálne použitie, obsahuje sklenenú elektródu s gélovým elektrolytom A 7780 (A 7780 IDS), s tepl. čidlom

Predstavujeme zaujímavý prístroj, vyvinutý a patentovaný v ČR. Jedná sa o infúzny dávkovač, ktorý inak 
tvorí časť plne automatizovaného zariadenia pre online analýzu biologicky aktívnych látok pomocou 
mikrodialýzy. Je súčasťou zostavy spoločne s analyzátorom a riadiacou a vyhodnocovacou jednotkou, 
však je možné ho využiť aj samostatne.

Microinjector LabFlow je precízny kontinuálny dávkovač kva-
palín, schopný dávkovať nanolitrové objemy v ráde jednotiek mi-
nút s tlakovým limitom 60 bar, pomocou štandardných injekč-
ných striekačiek typu Hamilton. Uplatnenie môže nájsť v širokom 
spektre laboratórnych alebo analytických úkonov, vyžadujúce 
precízne dávkovanie vzorky. Konkrétne napríklad ide o aplikácie 
mikrofluidných a prietočných čipových technológií alebo mikro-
extrakčných metód, nanoCE, nanoEsi, precíznu odmernú analý-
zu a mikrodialýzu. Zariadenie je ovládané pomocou intuitívne-
ho softvéru prostredníctvom PC pripojeného cez USB rozhranie 
alebo bezdrôtovo pomocou technológie WiFi. Dávkovanie vzorky 
(perfúzneho média) je striktne kontinuálne a spoločne s bezdrôto-
vým wifi ovládaním a automatizovaným systémom zakladania in-
jekčných striekačiek predstavuje dávkovač microinjector Labflow 
špičkové riešenie predovšetkým pre prietokové elektrochemické 
aplikácie a on-line mikrodialýzu. Rozmery prístroja sú 247×181×62 
mm (š/hl/v) a napájaný je adaptérom 24V / 1A.

Súčasťou dodávky je 8“ovládací tablet, softvér, adaptér, 4× plastový 
držiak na injekčné striekačky s objemom 5, 2.5, 1, 0.1 ml a USB kábel 
pre prepojenie s PC.

Názov Kat. číslo EUR za kus
Mikrodávkovač LabFlow S300 4040.3100 4 120,00 €
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Nové stolové dávkovače Brand Dispensette® S
Na tohtoročnom veľtrhu Achema predstavila fima Brand novú verziu veľmi obľúbených dávkovačov 
Dispensette. Sme radi, že ju tu teraz môžeme prezentovať.

Osvedčené manuálne dávkovače pre-
šli evolúciou a sú teraz nahradené nový-
mi modelmi s označením Dispensette® S. 
Základné a preverené vlastnosti zostáva-
jú rovnaké, preto by bolo vhodné si zopa-
kovať. Odmerný valec je z borosilikátové-
ho skla, ďalšie komponenty prichádzajúce 
do styku s dávkovanou kvapalinou sú z ke-
ramiky, fluórovaných polymérov a s pruži-
nami ventilov z platiny. Sú vhodné aj pre 
agresívne látky, ako kyselina sírová, fosfo-
rečná, sodný a draselný hydroxid a väčši-
nu roztokov solí. Pre vysoko koncentrova-
nú kyselinu chlorovodíkovú, alebo dymivú 
kyselinu dusičnú sa už odporúča dávkovač 
radu Dispensette® S Organic. Modely Or-
ganic sú po konštrukčnej stránke sú zhod-

né s vyhotovením Dispensette® S, ale diely, 
ktoré prichádzajú do styku s dávkovanou 
kvapalinou, sú z materiálov odolných kon-
centrovanej kyseline chlorovodíkovej, 
dusičnej, peroxidom, ale tiež organickým 
látkam ako tetrahydrofurán, dichlórmetán 
a pod. Nesmie sa používať pre prácu so zá-
sadami a roztokmi solí, suspenziami, ktoré 
by mohli zadrieť piest, kvapalinami ktoré 
narušujú fluorované uhľovodíky (napríklad 
roztok azidu sodného) a kvapalinami, kto-
ré napádajú borosilikátové sklo. Všeobec-
ne možno tieto dávkovače použiť pre 
kvapaliny do tlaku pár max. 600 mbar, vis-
kozity max. 500 mm2/s, teploty max. 40°C 
a hustoty max. 2.2 g/cm3.

Dodávajú sa v  troch vyhotoveniach. 
Fixed-volume – s pevne nastaveným ob-
jemom, Analog-adjustable – s možnos-
ťou nastavenia objemu pomocou jazdca 
na boku valca, Digital – s  presnejším 
a hlavne reprodukovateľnejším číslicovým 
nastavovaním objemu. Ďalej sa delia pod-
ľa toho, či sú vybavené  odvzdušňovacím 
ventilom. Fľaše sa vždy objednávajú zvlášť, 
v dodávke dávkovača sú vždy redukcie pre 
rôzne typy závitov. Štandardne majú dáv-
kovače hlavicu na závit GL 45, vďaka re-
dukciám je možné dávkovače s objemami 
1, 2, 5 a 10 ml nasadiť na fľaše GL 24-25, GL 
28 / S 28, GL 32-33, GL 38, S 40. Dávkova-
če s objemami 25, 50 a 100 ml zasa na fľaše 
GL 32-33, GL 38, S 40.

Teraz sa už môžeme venovať novinkám. Okrem modernejšieho vzhľadu majú dávko-
vače aj mnohé ďalšie vylepšenia. Nová je vypúšťacia trubica a systém ventilov, ktoré ne-
musia mať tesnenie. Vypúšťanie kvapaliny je rýchlejšie vďaka optimalizácii cesty, kadiaľ 
médium prúdi, pre stlačenie piesta je nutná menšia sila, čo uľahčuje dlhodobú prácu. Aj 
nastavenie objemu je vylepšené, vďaka posuvnému jazdcu pohybujúcemu sa po dráž-
kach - je možné tak docieliť lepšiu opakovateľnosť nastavenia. Modelový rad bol tiež do-
plnený dávkovačom s objemom 1 ml pri verzii Digital. Pozornosť je venovaná aj takým 
maličkostiam, ako je čiapočka na uzatváranie vypúšťacej trubice. Jej upevnenie bolo zme-
nené tak, aby pri jej odobraní neprekážala pod vypúšťacou trubicou.

Dispensette® S Fixed-volume 
Nastavenie  
ml

Nesprávnosť  
± %

Nepresnosť  
± %

Odvzduš. ventil Kat.číslo EUR za kus

1 0,6 0,2 nie 4026.0109 279,00 €
2 0,5 0,1 nie 4026.0111 279,00 €
5 0,5 0,1 nie 4026.0113 279,00 €
10 0,5 0,1 nie 4026.0115 279,00 €

1 0,6 0,2 áno 4026.0102 320,00 €
2 0,5 0,1 áno 4026.0103 320,00 €
5 0,5 0,1 áno 4026.0105 320,00 €
10 0,5 0,1 áno 4026.0107 320,00 €

Dispensette® S Analog-adjustable 
Nastavenie  
ml

Delenie  
ml

Nesprávnosť  
± %

Nepresnosť  
± %

Odvzduš. ventil Kat.číslo EUR za kus

 0,1 - 1 0,02 0,6 0,2 nie 4026.2000 279,00 €
 0,2 - 2 0,05 0,5 0,1 nie 4026.2002 279,00 €
 0,5 - 5 0,1 0,5 0,1 nie 4026.2003 279,00 €
 1 - 10 0,2 0,5 0,1 nie 4026.2004 279,00 €
 2,5 - 25 0,5 0,5 0,1 nie 4026.2005 361,00 €
 5 - 50 1,0 0,5 0,1 nie 4026.2006 390,00 €
10 - 100 1,0 0,5 0,1 nie 4026.2007 519,00 €

 0,1 - 1 0,02 0,6 0,2 áno 4026.1000 320,00 €
 0,2 - 2 0,05 0,5 0,1 áno 4026.1002 320,00 €
 0,5 - 5 0,1 0,5 0,1 áno 4026.1003 320,00 €
 1 - 10 0,2 0,5 0,1 áno 4026.1004 320,00 €
 2,5 - 25 0,5 0,5 0,1 áno 4026.1005 404,00 €
 5 - 50 1,0 0,5 0,1 áno 4026.1006 424,00 €
10 - 100 1,0 0,5 0,1 áno 4026.1007 555,00 €

Dispensette® S  
Fixed-volume

Dispensette® S  
Analog-adjustable
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Dispensette® S Digital 
Nastavenie  
ml

Delenie  
ml

Nesprávnosť  
± %

Nepresnosť  
± %

Odvzduš. ventil Kat.číslo EUR za kus

 0,1 - 1 0,005 0,6 0,2 nie 4026.3100 322,00 €
 0,2 - 2 0,01 0,5 0,1 nie 4026.3102 322,00 €
 0,5 - 5 0,02 0,5 0,1 nie 4026.3103 322,00 €
 1 - 10 0,05 0,5 0,1 nie 4026.3104 322,00 €
 2,5 - 25 0,1 0,5 0,1 nie 4026.3105 408,00 €
 5 - 50 0,2 0,5 0,1 nie 4026.3106 433,00 €

 0,1 - 1 0,005 0,6 0,2 áno 4026.3000 361,00 €
 0,2 - 2 0,01 0,5 0,1 áno 4026.3002 361,00 €
 0,5 - 5 0,02 0,5 0,1 áno 4026.3003 361,00 €
 1 - 10 0,05 0,5 0,1 áno 4026.3004 361,00 €
 2,5 - 25 0,1 0,5 0,1 áno 4026.3005 448,00 €
 5 - 50 0,2 0,5 0,1 áno 4026.3006 473,00 €

Dispensette® S Organic, Analog-adjustable 
Nastavenie  
ml

Delenie  
ml

Nesprávnosť  
± %

Nepresnosť  
± %

Odvzduš. ventil Kat.číslo EUR za kus

0,5 - 5 0,1 0,5 0,1 nie 4026.6003 279,00 €
1 - 10 0,2 0,5 0,1 nie 4026.6004 279,00 €
2,5 - 25 0,5 0,5 0,1 nie 4026.6005 361,00 €
5 - 50 1,0 0,5 0,1 nie 4026.6006 390,00 €
10 - 100 1,0 0,5 0,1 nie 4026.6007 519,00 €

0,5 - 5 0,1 0,5 0,1 áno 4026.5003 320,00 €
1 - 10 0,2 0,5 0,1 áno 4026.5004 320,00 €
2,5 - 25 0,5 0,5 0,1 áno 4026.5005 404,00 €
5 - 50 1,0 0,5 0,1 áno 4026.5006 424,00 €
10 - 100 1,0 0,5 0,1 áno 4026.5007 555,00 €

Dispensette® S Organic, Digital 
Nastavenie  
ml

Delenie  
ml

Nesprávnosť  
± %

Nepresnosť  
± %

Odvzduš. ventil Kat.číslo EUR za kus

0,5 - 5 0,02 0,5 0,1 nie 4026.7103 322,00 €
1 - 10 0,05 0,5 0,1 nie 4026.7104 322,00 €
2,5 - 25 0,1 0,5 0,1 nie 4026.7105 408,00 €
5 - 50 0,2 0,5 0,1 nie 4026.7106 433,00 €

0,5 - 5 0,02 0,5 0,1 áno 4026.7003 361,00 €
1 - 10 0,05 0,5 0,1 áno 4026.7004 361,00 €
2,5 - 25 0,1 0,5 0,1 áno 4026.7005 448,00 €
5 - 50 0,2 0,5 0,1 áno 4026.7006 473,00 €

Dispensette® S  
S Digital

Dispensette® S  
Organic,  
Analog-adjustable

Dispensette® S  
Organic,  
Digital
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Jednorazové lopatky pod 
o z n a č e n í m  L a b o P l a s t  
a   Ste r i P l a s t  s ú  v y rá b a -
né z polystyrénu, v štyroch 
veľkostiach, s  príklopným 
viečkom alebo bez viečka. 
Priehľadné viečko slúži na 
okamžité uzavretie po odbe-
re vzorky a na obmedzenie 
kontaminácie. Lopatky sú vy-
rábané a individuálne balené 

v čistých priestoroch (trieda 7) a ako je zrejmé z označenia, lopat-
ky SteriPlast sú navyše sterilizujú žiarením. Všeobecne sú ideálne 
na prácu so sypkými látkami, granulami, ale aj pastami. Spĺňajú EU 
a FDA smernice pre styk s potravinami a dodávajú sa v balení po 
10 kusoch.

Lopatky nerezové potravinárske
Lopatky s veľmi kvalitným vyhotovením z vysoko leštenej ne-

rezovej ocele. Pevné a stabilné bezšvové vyhotovenie, bez hrán 
a štrbín, kde by sa mohla zachytávať vzorka, s rukoväťou opatre-
nou očkom pre zavesenie. Špeciálne určené a vhodné pre použitie 
v potravinárstve pre prácu so sypkými látkami.

Pre lopatky LaboPlast Bio 
a SteriPlast Bio bol použi-
tý materiál Green PE, stoper-
centne recyklovateľný plast. 
Ochrane životného pros-
tredia zodpovedá aj balenie 
tohto produktu, opäť z plne 
recyklovateľného materiá-
lu. Dostupné sú tiež v  šty-
roch veľkostiach a to nesteril-
né alebo sterilné (SteriPlast). 

Tieto verzie lopatiek nie sú vybavené viečkom. Kvalita výroby, 
všeobecné určenie a vlastnosti sú rovnaké, ako pri vyššie uvede-
ných lopatkách. Dodávané sú v balení po 10 kusoch.

Lyžičky jednorazové LaboPlast a SteriPlast a verzia z recyk-
lovateľného plastu LaboPlast Bio a SteriPlast Bio, sa materiálom 
a vlastnosťami zhodujú s lopatkami, uvedenými vyššie. Sú vhodné 
na odbery malých množstiev sypkých granúl alebo pást. Dodáva-
né sú v balení po 100 kusoch.

Laboratórne lopatky a lyžičky Bürkle
V tohtoročnom katalógu sme, ako jednu z noviniek, uviedli jednorazové lopatky a lyžičky LaboPlast 
a SteriPlast a ich varianty z recyklovateľného plastu LaboPlast Bio a SteriPlast Bio. Pretože ide o veľmi 
zaujímavé výrobky, radi by sme ich touto cestou znovu pripomenuli a predstavili aj podobný tovar vysokej 
kvality z nerezovej ocele. 

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Lopatka LaboPlast 25 ml, dĺžka 141 mm, bez viečka 2105.9250 14,80 €
Lopatka LaboPlast 25 ml, dĺžka 142 mm, s viečkom 2105.9252 23,20 €
Lopatka LaboPlast 50 ml, dĺžka 160 mm, bez viečka 2105.9254 15,30 €
Lopatka LaboPlast 50 ml, dĺžka 161 mm, s viečkom 2105.9256 23,90 €
Lopatka LaboPlast 100 ml, dĺžka 205 mm, bez viečka 2105.9258 15,90 €
Lopatka LaboPlast 100 ml, dĺžka 206 mm, s viečkom 2105.9260 24,60 €
Lopatka LaboPlast 150 ml, dĺžka 216 mm, bez viečka 2105.9262 16,20 €
Lopatka LaboPlast 150 ml, dĺžka 218 mm, s viečkom 2105.9264 25,10 €

Lopatka SteriPlast 25 ml, dĺžka 141 mm, bez viečka 2105.9270 16,10 €
Lopatka SteriPlast 25 ml, dĺžka 142 mm, s viečkom 2105.9272 24,50 €
Lopatka SteriPlast 50 ml, dĺžka 160 mm, bez viečka 2105.9274 16,70 €
Lopatka SteriPlast 50 ml, dĺžka 161 mm, s viečkom 2105.9276 25,20 €
Lopatka SteriPlast 100 ml, dĺžka 205 mm, bez viečka 2105.9278 17,20 €
Lopatka SteriPlast 100 ml, dĺžka 206 mm, s viečkom 2105.9280 25,90 €
Lopatka SteriPlast 150 ml, dĺžka 216 mm, bez viečka 2105.9282 17,70 €
Lopatka SteriPlast 150 ml, dĺžka 218 mm, s viečkom 2105.9284 26,50 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Lopatka nerezová potravinárska 100 ml, dĺžka 215 mm 2305.3100 21,10 €
Lopatka nerezová potravinárska 200 ml, dĺžka 230 mm 2305.3102 28,70 €
Lopatka nerezová potravinárska 250 ml, dĺžka 245 mm 2305.3104 31,60 €
Lopatka nerezová potravinárska 350 ml, dĺžka 290 mm 2305.3106 35,50 €
Lopatka nerezová potravinárska 500 ml, dĺžka 350 mm 2305.3108 46,90 €

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Lopatka LaboPlast Bio 25 ml, dĺžka 141 mm 2105.9300 16,40 €
Lopatka LaboPlast Bio 50 ml, dĺžka 160 mm 2105.9302 16,90 €
Lopatka LaboPlast Bio 100 ml, dĺžka 205 mm 2105.9304 17,40 €
Lopatka LaboPlast Bio 150 ml, dĺžka 216 mm 2105.9306 17,90 €

Lopatka SteriPlast Bio 25 ml, dĺžka 141 mm 2105.9310 17,80 €
Lopatka SteriPlast Bio 50 ml, dĺžka 160 mm 2105.9312 18,40 €
Lopatka SteriPlast Bio 100 ml, dĺžka 205 mm 2105.9314 18,90 €
Lopatka SteriPlast Bio 150 ml, dĺžka 216 mm 2105.9316 19,40 €

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Lyžička LaboPlast 2.5 ml, dĺžka 127 mm 2101.1310 33,50 €
Lyžička LaboPlast 10 ml, dĺžka 170 mm 2101.1312 35,70 €
Lyžička SteriPlast 2.5 ml, dĺžka 127 mm 2101.1314 34,90 €
Lyžička SteriPlast 10 ml, dĺžka 170 mm 2101.1316 37,20 €

Lyžička LaboPlast Bio 2.5 ml, dĺžka 127 mm 2101.1320 36,90 €
Lyžička LaboPlast Bio 10 ml, dĺžka 170 mm 2101.1322 39,30 €
Lyžička SteriPlast Bio 2.5 ml, dĺžka 127 mm 2101.1324 40,20 €
Lyžička SteriPlast Bio 10 ml, dĺžka 170 mm 2101.1326 42,80 €


