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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

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 
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