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Model UDK 129 UDK 139 UDK 149 UDK 159
Wyświetlacz LCD kolorowy, dotykowy, 3,5" kolorowy, dotykowy, 6"
Programowalne opóźnień dla analizy Devara 0-99 min
Dozowanie automatyczne
Zużycie wody chłodzącej 0,5 l/min (15°C)-1 l/min (30°C)
Powtarzalność (RSD) ≤ 1 %
Odzysk ≥ 99,5 % (1-200 mg N)
Limit detekcji ≥ 0,1 mg N
Programy 1 10 20 54 (w tym 24 użytkownika)

Język angielski, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski, możliwość 
wgrania własnego języka 

polski, angielski, włoski, 
hiszpański, francuski, rosyjski,

Regulacja przepływu pary wodnej 10-100 %
Podłączenie drukarki - tak
Interfejs - 2 x USB 2 x USB, ethernet, RS 232
Moc [W] 2100 2200
Zasilanie [V/Hz] 230, 50/60
Waga [kg] 385 x 780 x 416
Wymiary [mm] 25 26 27 31
Nr katalogowy 439-F30200120 439-F30200130 439-F30200140 439-F30200150

DESTYLATORY Z PARĄ WODNĄ

APARATY DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ SERII UDK
Urządzenia do destylacji z parą wodną zaprojektowane do oznaczania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla. Aparaty wykonane są z poli-
meru odpornego na korozję, mają wbudowany zapewniający bezpieczeństwo bezciśnieniowy generator pary wodnej oraz opatentowaną chłod-
nicą tytanową, ograniczającą zużycie wody chłodzącej (temperatura destylatu poniżej wartości progowej). Dodatkowo destylatory serii UDK po-
siadają zaawansowany system zabezpieczeń: osłonę ochronną, dźwignię umożliwiającą zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania 
szkła, płytkę ociekową i czujnik przepływu wody chłodzącej.

Dzięki zastosowaniu technologii TEMS destylatory serii UDK oszczędzają: 
• czas (TIME) – krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza, 
• energię (ENERGY) – zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia, 
• koszt (MONEY) – znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii, 
• powierzchnię (SPACE) – kompaktowa obudowa, zajmuje niewiele miejsca w laboratorium. 

Zastosowanie:
• przemysł spożywczy, produkcja pasz i napojów,
• ochrona środowiska, rolnictwo, woda, ścieki, osady, gleba,
• przemysł farmaceutyczny i chemiczny.

Aparaty serii UDK dostępne są w 4 modelach:
UDK 129: poprzez oprogramowanie użytkownik może ustawić automatyczne dozowanie NaOH oraz czas destylacji i reakcji. 
UDK 139: półautomatyczny, precyzyjne pompy zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów, automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji.
UDK 149: w pełni zautomatyzowany, precyzyjne pompy zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów, automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji, oprogramo-

wanie umożliwiające ustawienie automatycznej kontroli destylacji i miareczkowania, pamięć 50 000 pomiarów.
UDK 159: w pełni zautomatyzowany, z wbudowanym titratorem, precyzyjna pompa i biureta (2 µl-25 ml) zapewniające powtarzalną dokładność dozowania reagentów,  automatyczne 

usuwanie pozostałości po destylacji, oprogramowanie umożliwiające ustawienie automatycznej kontroli destylacji i miareczkowania, pamięć 100 000 pomiarów.

UDK 159

EKSTRAKTORY

EKSTRAKTORY SERII SER 148

Półautomatyczne aparaty do ekstrakcji sterowane mikroprocesorowo i pracujące w technice Randalla pozwalają skrócić proces ekstrakcji 
nawet sześciokrotnie w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Ekstraktor pozwala na wykorzystywanie wielu różnorodnych rozpuszczal-
ników, których większą część odzyskuje się pod koniec cyklu ekstrakcji, co redukuje do minimum zanieczyszczenie powietrza związane 
z pracą urządzenia. Urządzenie, w zależności od wersji, posiada trzy lub sześć stanowisk. 
Ekstraktory SER 148 znajdują zastosowanie do analizy osadów, ścieków, żywności, paszy, detergentów, preparatów gumowych i plastikowych, 
produktów farmaceutycznych, gleby oraz związków rozpuszczalnych np. tłuszczy, pestycydów, zmiękczaczy, utwardzaczy itd. 

Model SER 148/3 SER 148/6
Ilość stanowisk 3 6
Obudowa stal pokryta emalią odporną na odczynniki chemiczne
Masa próbki [g]  0,5- 15 (zalecane 2-3 g) 
Ilość rozpuszczalnika [ml] 30 - 100
Skrócenie czasu ekstrakcji 20 - 80%
Odzysk rozpuszczalnika 50 - 75%
Moc [W] 500 950
Waga [kg] 30 40
Nr katalogowy 439-F30300240 439-F30300242

SER 148/3
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MINERALIZATORY

MINERALIZATORY KJELDAHLA SERII DK 

Mineralizatory firmy VELP wyposażone są w 6-, 8-, 20- lub 42-miejscowe bloki mineralizacyjne, umożliwiające mineralizację w probówkach o śred-
nicy 48, 42 lub 26 mm. Elektroniczny sterownik mikroprocesorowy umożliwia zaprogramowanie czasu mineralizacji (do 999 min) oraz tem-
peratury (do 450°C), a także pracę w trybie ciągłym. Istnieje możliwość podzielenia programu na 4 kroki czasowo-temperaturowe. O zakończeniu 
mineralizacji informuje sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyposażone jest w wyjście RS 232. 
Mineralizatory wymagają ustawienia pod dygestorium i podłączenia do wody w celu odciągu oparów. 
Każdy mineralizator dostarczony jest w komplecie z aluminiowym blokiem grzejnym z mikroprocesorowym sterownikiem, probówkami szklanymi, 
kasetą na probówki, szklanym odciągiem oparów, konsolą dwupoziomową do odstawienia kasety z probówkami po mineralizacji.

Zastosowanie: 
• oznaczanie azotu Kjeldahla, 
• oznaczanie białka, 
• analizy środowiskowe.

Model DK 6 DK 8 DK 20 DK 20/26 DK42/26 DK 6/48
Obudowa stal INOX pokryta farbą epoksydową

Sterownik mikroprocesor z wyświetlaczem  LCD

Ilość probówek, pojemność i średnica 6 x 300 ml 
Ø 42 mm 

8 x 300 ml 
Ø 42 mm 

20 x 300 ml 
Ø 42 mm 

20 x 100 ml 
Ø 26 mm 

42 x 100 ml 
Ø 26 mm 

6 x 300 ml 
Ø 48 mm 

Jednostki temperatury °C lub °F 
Zakres temperatury od temperatury otoczenia do +450°C
Stabilność temperaturowa ±0,5°C 
Programy 20 
Rampy temperaturowo-czasowe od 1 do 4 ramp na każdy program 
Czas pracy od 1 do 999 min 
Automatyczne wyłączenie tak 
Interfejs RS 232 
Możliwość podłączenia neutralizatora SMS tak 
Możliwość podłączenia pompki JP tak 
Wymiary zewn. S x W x G* [mm] 293 x 152 x 339 233 x 152 x 448 328 x 152 x 518 293 x 152 x 339 393 x 152 x 446 293 x 152 x 339 
Waga* [kg] 10 11 22,5 10 24,5 8,2 
Zasilanie [V] 230
Moc [W] 1100 1350 2300 1100 2300 1100 
Nr katalogowy 439-F30100182 439-F30100020 439-F30100181 439-F30100185 439-F30100186 439-F30100188 

*Wymiary i waga samego bloku, bez kasety ze szkłem, odciągiem oparów i konsoli.

DK 20

Neutralizator oparów SCRUBBER SMS 

Aparat jest przeznaczony do schładzania i kondensowania oparów, 
które są następnie neutralizowane w roztworze NaOH. Wymagane 
podłączenia: woda chłodząca wodociągowa ¾’’ gwint zewn., 
odpływ wody, podłączenie pompki wodnej do odciągu oparów 
lub pompki JP, zasilanie 230 V. 

Model Nr katalogowy
SCRUBBER SMS 439-F307C0199

SCRUBBER SMS

Pompa recyrkulacyjna JP 

Zamiast pompki wodnej montowanej na kran SCRUBBER SMS można podłączyć do pompki recyrkulacyjnej JP, oszczędzając w ten sposób duże 
ilości wody wodociągowej. Pompka zabezpiecza przed przedostaniem się gazowych zanieczyszczeń do powietrza i kanalizacji. Pracuje nieza-
leżnie od zasilania wodą wodociągową (posiada zbiornik). 

Pompa JP

Model Pompa recyrkulacyjna JP
Przepływ powietrza 35
Regulacja przepływu [l/min]  od 0 do 35 
Regulacja ciśnienia [ba] od 1 do 0,04 
Ciśnienie resztkowe  [mm/Hg] 35
Moc [W] 160
Zasilanie [V/Hz]  230/50
Pojemność wody w zbiorniku [l]  max. 11  
Waga [kg]  8 (pusty zbiornik)
Nr katalogowy 439-F30620198 

 
Tabletki Kjeltabs CM 

Katalizator mineralizacji, opakowanie 1000 tabletek, 
skład 3,5 g K2SO4 – 0,1 g CuSO4 – 5H2O 
Tabletki o innym składzie chemicznym na zapytanie.

Model Nr katalogowy
Tabletki Kjeltabs CM 439-CT0006650 
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AUTOMATYCZNE MINERALIZATORY KJELDAHLA SERII DKL

W pełni zautomatyzowana seria mineralizatorów DKL z windą firmy VELP do równoczesnej mineralizacji 8, 12, 20 lub 42 próbek. Innowacyjny, 
graficzny wyświetlacz umożliwia prostą i szybką obsługę urządzenia z możliwością planowania i monitorowania poszczególnych etapów 
mineralizacji. Menu dostępne jest także w języku polskim. Wyposażenie standardowe stanowią: winda, system wyciągu oparów, probówki, 
statyw na probówki i zbiornik na skropliny.

Dzięki zastosowaniu technologii TEMS mineralizatory serii DKL oszczędzają: 
• czas (TIME) – wyjątkowo szybka analiza w ciągu 3-4 minut,
• energię (ENERGY) – niski pobór energii dzięki doskonałej konstrukcji,
• koszt (MONEY) – niski koszt pojedynczej analizy, niskie zużycie gazu i odczynników,
• powierzchnię (SPACE) – wykonywanie całej analizy przy pomocy jednego, małego urządzenia. 

Zastosowanie:
• oznaczanie azotu i białka metodą Kjeldahla w analizach żywności,
• analizy środowiskowe,
• badania laboratoriów chemicznych/farmaceutycznych.

Model DKL 8 DKL 12 DKL 20 DKL 42/26
Obudowa stal nierdzewna pokryta farbą epoksydową
Sterownik mikroprocesor z wyświetlaczem graficznym LCD
Jednostki temperatury cyfrowy odczyt w °C, °F, °K
Zakres temperatury od temp. otoczenia do 450°C/ 842°F
Ilość programów 54 programy, w tym 24 własne programy użytkownika
Profile mineralizacji 4 profile dla każdego programu
Kalibracja temperatury automatyczna
Stabilność temperaturowa ±0,5°C
Precyzja temperaturowa bloku ±0,5°C
Czas pracy 1 do 999 min
Odliczanie wstecz cyfrowy odczyt
Alarm wizualny i dźwiękowy
Języki menu angielski, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski, polski, możliwość wgrania własnego języka
Awaria czujnika temperatury automatyczne rozpoznanie i wyświetlenie komunikatu
Obsługa windy automatyczna
Interfejs USB
Zgodność z normami AOAC, EPA, DIN, ISO
Wymiary zewnętrzne [mm] 210 x 690 x 540 266 x 690 x 540 322 x 690 x 584
Waga [kg] 19,7 23,3 30,8 33,5
Moc [W] 1150 1500 2300
Zasilanie [V/Hz] 230/50-60
Nr katalogowy 439-S30100200 439-S30100190 439-S30100210 439-S30100180

MINERALIZATOR ECO 6 

Mineralizator ECO 6 pozwala na jednoczesne oznaczanie sześciu próbek (20 ml, 42 mm) i jest przeznaczony głównie do oznaczania ChZT. Istnieje możliwość  zastosowania 
redukcji na probówki o średnicy 22 mm.

Model ECO 6
Sterownik elektroniczny
Wyświetlacz  LCD 
Regulacja grzania [°C] od temp. otoczenia do 200°C 
Stabilność temp [°C] 0,5 w temperaturze 160°C 
Regulacja czasu do 199 min lub praca ciągła 
Moc [W] 700
Wymiary [mm]  198 x 319 x 132
Waga [kg]  5,6 
Nr katalogowy 439-F10100120 

*Dostępny jest szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego do mineralizatorów firmy 
VELP. Więcej szczegółów w naszych biurach handlowych.

ECO 6

DKL 20
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Model Nr katalogowy 
Mineralizator MAGNUM V2 343-Magnum V2

MINERALIZATOR  MIKROFALOWY MULTIWAVE 3000 

MULTIWAVE 3000 dostarcza energię w sposób niepulsacyjny w całym zakresie mocy i posiada maksymalną moc promieniowania 
1400 W. Źródło energii dostarczanej przez konwencjonalne systemy mikrofalowe oferuje tylko kilka stopni mocy lub osiąga zde-
finiowany poziom energii poprzez pulsacyjne sterowanie energią np. alternatywne włączanie i wyłączanie maksymalnej energii. System 
stosowany w MULTIWAVE 3000 gwarantuje następujące korzyści: 

• jednakowe właściwości grzewcze, 
• ulepszone sterowanie przebiegiem reakcji, 
• unikanie reakcji spontanicznych, 
• unikanie spopielania próbek podczas procesu suszenia, 
• krótszy czas rozkładu.

W  zależności od rodzaju zastosowanych rotorów (8-, 16- lub 48-stanowiskowych) oraz  naczyń (teflonowych lub kwarcowych,  
o pojemności do 100 ml), można osiągać temperaturę do 300°C przy kontrolowanym ciśnieniu do 80 barów (maksymalne ciśnienie – 
120 barów). Ośmiostanowiskowe rotory posiadają unikatowy jednoczesny hydrauliczny system czujników kontrolujących ciśnienie we 
wszystkich naczyniach. Rotory 16- i 48-stanowiskowe pracują z kombinowanym czujnikiem ciśnienia-temperatury (w jednym naczy-
niu referencyjnym). W obu przypadkach temperatura może być mierzona poprzez sondę zanurzeniową lub zewnętrznym czujnikiem 
IR, kontrolującym temperaturę każdego naczynia osobno poprzez otwory w rotorze. System zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 
pracy w  najbardziej ekstremalnych warunkach dzięki monitorowaniu narostu ciśnienia, zamontowanej w  obrębie pieca jednostce 
wyciągowo-chłodzącej, stalowym dyskom bezpieczeństwa, dodatkowym osłonom naczyń (z  tworzywa typu PEEK lub ceramiki), 
wzmocnionej konstrukcji rotora i drzwi pieca. 

Zastosowanie: 
• roztwarzanie próbek,
• ekstrakcja rozpuszczalników, 
• ługowanie pierwiastków bez całkowitego roztworzenia matrycy (tzw. leaching), 
• odparowanie kwasów i zatężanie roztworów w kontrolowanych czystych warunkach (tzw. clean room condition), 
• suszenie próbek bez ich zwęglenia i kontaminacji. 

MINERALIZATORY MIKROFALOWE

MODUŁOWY MINERALIZATOR MIKROFALOWY MAGNUM V2
 
Mineralizator MAGNUM V2 posiada nowy systemem typu „focused microwaves”, detektor mocy 
odbitej oraz system kontroli bezpiecznego zamknięcia głowicy mineralizacyjnej. Ten skonstruowany 
w Polsce przyrząd zapewnia mineralizację próbek analitycznych przy użyciu zaledwie kilku uniwer-
salnych procedur. Moc przypadająca na jedno naczynie roztwarzające (do 5 g próbki) regulowana jest 
całkowicie płynnie aż do 600 W (w jednym naczyniu). MAGNUM V2, dzięki zastosowanej technologii, 
zapewnia wydajność mineralizacji próbek w jednostce czasu podobną do tej, którą gwarantują kilka-
krotnie droższe, wielomiejscowe systemy karuzelowe. Pełny monitoring temperatury, ciśnienia i energii 
odbitej od każdej próbki, umożliwia optymalne warunki roztwarzania oraz nagrywania przebiegu pro-
cesu w  postaci filmu. Mineralizator posiada także programową pomoc doboru zalecanej procedury 
wprowadzania próbek do roztworu. 

• błyskawiczna, liczona w minutach mineralizacja każdego rodzaju próbek (stałe, ciekłe, organiczne i inne) 
• rozkład dowolnych próbek organicznych lub nieorganicznych w ilości do 2 g suchej masy (opcjonalnie procedury do 5 g) i do 80 ml cieczy
• czujnik kontroli dopasowania mikrofal, wbudowany po raz pierwszy na świecie
• możliwość zabudowy modularnej, jeden moduł może zmineralizować nawet kilkadziesiąt próbek dziennie, a każdy moduł może rozkładać różne próbki
• ciągły monitoring ciśnienia oraz temperatury (za pomocą ekranowanego czujnika), pozwalający na pracę w wysokich wartościach roboczych bez odkształceń i degradacji naczyń
• małe zużycie ilości reagentów, głównie kwasu azotowego
• ciśnienie robocze do 110 barów w opcji praca otwarta
• pojemność naczynia reakcyjnego 108 ml
• pomiary ciśnienia i temperatury w naczyniu reakcyjnym oraz ciągła, niepulsacyjna regulacja mocy mikrofal w unikalnym układzie „focused microwaves”
• precyzyjna stabilizacja mocy mikrofalowej, dzięki czemu układ jest niezawodny i praktycznie bezdźwięczny
• chłodzenie wodne pozwalające schłodzić próbkę szybciej niż w jakimkolwiek innym systemie
• dostępność wielu procedur mineralizacyjnych 
• oprogramowanie sterujące komputerem w środowisku Windows, pozwalające na niezależne sterowanie nawet kilkunastu modułów mineralizatora

Wyposażenie dodatkowe: 
• możliwość optymalizowania ilości reagentów poprzez dawkowanie ozonu oraz zastosowanie promieniowania UV,
• sterownik pracy mineralizatora (bez konieczności używania komputera klasy PC),
• gradientowy czujnik parowania do systemu otwartej mineralizacji, zatężania lub ekstrakcji,
• wkłady i naczynia teflonowe z uszczelnieniem i membraną.

MAGNUM V2             

MULTIWAVE 3000



www.alchem.com.pl www.alchem.com.pl 5

X   PRZYGOTOWYWANIE PRÓBEK

ŁĄCZY NAS CHEMIA...

HOMOGENIZATORY LABORATORYJNE

HOMOGENIZATOR SILENT CRUSHER S

Mały homogenizator z beznapędową technologią magnetyczną, idealny do pracy w sterylnych pomieszczeniach, zwłaszcza 
w laboratoriach mikrobiologicznych.

Model SILENT CRUSHER S
Zakres prędkości do 75 000 obr./min
Objętość próbki [ml] 0,8-10
Zakres lepkości homogenizowanych mediów 1-5000 mPa
Moc [W] 24
Zasilanie [V/Hz] 100-240, 47-63
Klasa ochrony IP 30

Wymiary część napędowa 125 x 197 
zasilacz 106 x 30 x 65

Waga [kg] 0,8
Nr katalogowy (bez końcówki dyspersyjnej i statywu) 638-5950500000 

Końcówki dyspersyjne: 
• homogenizacja i zawieszenia małych próbek, 
• wysokiej jakości narzędzia, które mogą być sterylizowane, 
• wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 316TI), 
• fragmenty łączące z PTFE odporne chemicznie. 

Nóż Obj. próbki 
[ml]

Średnica statora 
[mm] 

Średnica wirnika 
[mm] 

Wielkość cząsteczek 
[mm] Nr katalogowy 

3 F 0,8 – 1,0 3,3 2 <0,4 638-5960301000 
5 F 2,0 – 4,0 5 3,2 <0,4 638-5960501000 
7 F 6 – 10,0 7 3,9 <0,4 638-5960701000 

Zastępcze pojemniki:
• pakowane po 100 szt.

Pojemniki Nr katalogowy
3 F 638-5960000300 
5 F 638-5960000500 
7 F 638-5960000700 

HOMOGENIZATOR SILENT CRUSHER M

Homogenizator przeznaczony do standardowych aplikacji w biotechnologii, medycynie, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
kosmetycznym, a nawet petrochemicznym. Doskonały do pracy w sterylnych pomieszczeniach, wyjątkowo cichy, wyposażony 
w cyfrowy wyświetlacz prędkości.

Model SILENT CRUSHER M
Zakres prędkości 5000-26 000 obr./min 
Objętość próbki [ml] 0,8-2 000 
Zakres lepkości homogenizowanych mediów 1-5000 mPa 
Moc [W] 130
Zasilanie [V/Hz] 100-240, 47-63
Klasa ochrony IP 30

Wyposażenie dodatkowe

statyw 180 x 245 mm, średnica drążka 13 mm, długość pręta 600 mm,
łącznik krzyżowy,

klamra do naczyń reakcyjnych,
końcówki dysperysyjne

Wymiary część napędowa 90 x 174 x 90, 
zasilacz 196 x 51 x 88

Waga [kg] 1
Nr katalogowy
(bez końcówki dyspersyjnej i statywu) 

638-5950600000 

Końcówki dyspersyjne: 
• wysokiej jakości narzędzia, które mogą być sterylizowane, 
• wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 316TI),
• wymienne łożyska PTFE.

SILENT CRUSHER S

5F

3F

7F

SILENT CRUSHER M

18DG 8F 22G
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Nóż Obj. próbki 
[ml] 

Średnica statora 
[mm] 

Średnica wirnika 
[mm]

Wielkość cząsteczek 
[mm] Nr katalogowy 

8 F 3-50 8,2 6,6 <0,4 638-5960801000 
8 DF* 3-50 8,2 6,6 <0,4 638-5960811000 
12 F 25-250 12 9 <2,0 638-5961201000 
12 G 25-250 12 9 <2,0 638-5961202000 

12 DF* 25-250 12 9 <2,0 638-5961211000 
12 DG* 25-250 12 9 <2,0 638-5961212000 

18 F 100-1500 18 12,5 <4,0 638-5961801000 
18 G 100-1500 18 12,5 <4,0 638-5961802000 

18 DF* 100-1500 18 12,5 <4,0 638-5961811000 
18 DG* 100-1500 18 12,5 <4,0 638-5961812000 

22 F 100-2000 22 16,5 <4,0 638-5962201000 
22 G 100-2000 22 16,5 <4,0 638-5962202000 

Model H 500

Prędkość obrotowa [obr./min] nóż N500-150 mm: 8000... 27 000, regulacja co 100 
nóż N501-230 mm: 8000... 24 000, regulacja co 100 

Objętość próby [ml] naczynia nakręcane 100... 450,
naczynia otwarte powyżej 2500 ml (na zapytanie) 50... 2500

Pojemność naczyń standardowych [ml] 250, 500
Średnica noża [mm] 18 
Prędkość krawędzi noża [m/s] 19,9 
Średnica rozdrabnianych ziaren [mm] <6 
Wyświetlacz LED 4-cyfrowy 
Regulacja czasu homogenizacji od 1 s do 15 min pracy ciągłej 
Stabilność prędkości [%] ±1 

Końcówki rozdrabniające 
H-NS 501: do dokładnego rozdrabniania 
H-NS 502: media zawierające tłuszcze
H-NS 503: końcówka uniwersalna 

Rodzaj noża N500-150 mm: nakręcane i otwarte naczynia do wysokości 150 mm 
H501-230 mm: naczynia otwarte o wysokości powyżej 150 mm 

Wyposażenie dodatkowe

statyw płytowy
uchwyt dla naczyń otwartych
butelka o poj. 250 ml z gwintem GL 45 
butelka o poj. 500 ml z gwintem GL 45 

Zasilanie [V/Hz] 230, 50 
Moc [W] 500 
Wymiary [mm] 300 x 600 x 350 
Waga [kg] 7,2
Nr katalogowy 090-H500

HOMOGENIZATOR H 500

Homogenizator laboratoryjny H 500 przeznaczony jest do homogenizacji, tworzenia emulsji, rozwłókniania, rozdrabniania oraz do wykonywania 
innych czynności związanych z przygotowaniem prób do analiz fizykochemicznych, medycznych oraz farmakologicznych, prowadzonych w labo-
ratoriach i zakładach naukowo-badawczych. Szczególną zaletą homogenizatora jest możliwość szczelnego przymocowania naczynia z próbą do 
urządzenia (gwint GL 45), co pozwala uniknąć ewentualnej utraty jego zawartości. 

HOMOGENIZATORY TYPU STOMACHER BAGMIXER 

Stomachery BAGMIXER służą do rozdrabniania i homogenizacji prób. Badaną próbkę i ciecz rozcieńczającą 
umieszcza się w woreczku i zawiesza w komorze homogenizatora. Takie rozwiązanie pozwala na 
uzyskanie próbki wolnej od zanieczyszczeń. Łopatki urządzenia w trakcie cyklu pracy delikatnie zgniatają 
i mieszają próbkę. Stała prędkość zapewnia jednakowe przygotowanie oraz powtarzalność. Urządzenie 
to szczególnie polecane jest laboratoriom mikrobiologicznym, żywnościowym, mleczarskim, chemicznym, 
farmaceutycznym. Stomachery dostępne są w  3 modelach, różniących się pojemnością użytkową 
i prędkością uderzeń:

MINIMIX 100: analizy żywności, farmaceutyczne, kliniczne i weterynaryjne (biopsje, próbki organów 
lub próbki kału itp.), próbki molekularne (proteiny, lipidy, DNA itp.), testy na toksyny (HPLC, GCMS itp.).

BAGMIXER 400: analizy bakteryjne żywności, mięso surowe i gotowane, ryby, warzywa, owoce, 
ciasta, roztwory, zawiesiny.

JUMBOMIX 3500: duże próbki: żywności, próbki na obecność włosieni w wieprzowinie, tekstylia, 
testy bakteryjne i chemiczne, odpady, filtry wodne i powietrzne, substancje błotne, testy sterylności, 
medycyna sądowa, rozdrabnianie proszków przemysłowych i polimerów.

H  500

MINIMIX/BAGMIXER/JUMBOMIX

*Zalecane do pracy w próżni do 20 mbar lub ciśnienia do 6 bar.
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BABYGRAVIMAT

Wyposażenie dodatkowe homogenizatorów INTERSCIENCE

Nazwa produktu Nr katalogowy
BagPipet: pipeta do pobierania przesączu 0,1-1 ml 866-251091
BagTips: tipsy regularne 866-252019
BagTips: tipsy Jumbo 866-252024
BagRack: statyw na torebki 80/100 ml 866-221010
BagRack: statyw na torebki 400 ml 866-221040
BagRack: statyw na torebki 3500 ml 866-221350
BagClip: spinacze do torebek 80/100 ml 866-231010
BagClip: spinacze do torebek 400 ml 866-231040
BagClip: spinacze do torebek 3500 ml 866-231350
BagOpen: statyw na torebkę 80/100 ml 866-211010
BagOpen: statyw na torebkę 400 ml 866-211040
BagOpen: statyw na torebkę 3500 ml 866-211350
BagSeal: zgrzewacz 866-261000
PetriPile: statyw na szalki Ø 55 866-241055
PetriPile: statyw na szalki Ø 65 866-241065
PetriPile: statyw na szalki Ø 90 866-241090
PetriPile: statyw na szalki Ø 150 866-241150
BagFilter: torebki z rękawem filtrującym, szeroki asortyment
BagPage: torebki ze ścianką filtrującą, szeroki asortyment
BagLight: torebki bez filtra, szeroki asortyment 

Model MiniMix 100 BagMixer 400 JumboMix 3500
P CC W CC P W VW CC VP VW WarmMix

Pojemność worków 5-80 ml 50-400 ml 200-3500 ml
Tryby pracy 1 s-1 godz./∞ 30-210 s/∞ 1 s-1 godz./odliczanie
Prędkości (uderzenia) 3; 6; 9; 12/s 8/s 4; 6; 8; 10/s 1,5; 3; 4,5; 6/s
Wymiary [cm] 37 x 21 x 20 39 x 26 x 29 42 x 26 x 26.5 47 x 52 x 47 50 x 63 x 47
Waga [kg] 13 16,5 16 60
Zasilanie [V,Hz] 220/110, 50/60
Nr katalogowy 866-011230 866-013230 866-021230 866-022230 866-023230 866-024230 866-031230 866-032230 866-033230

BagPipet PetriPile

BagClip

DILUTORY

APARAT DO AUTOMATYCZNEGO ROZPUSZCZANIA PRÓBEK GRAVIMAT

Urządzenie do automatycznego, grawimetrycznego rozcieńczania próbek, pozwala na powtarzalne i odtwarzalne rozcieńczanie 
próbek. Gravimat automatycznie rozcieńcza stałą próbkę odpowiednią ilością rozpuszczalnika. Wszystkie metody wybieramy bez-
pośrednio na wyświetlaczu. Współczynnik rozcieńczenia zapamiętywany jest automatycznie do następnego rozcieńczania. Dilutory 
dostępne są w 2 modelach:

BABYGRAVIMAT: przeznaczony do rozcieńczania małych próbek do 1000 g,
GRAVIMAT: stosowanym dla próbek do 2500 g, wielojęzyczny wyświetlacz.

Zalety:  
• automatyczne rozpoczynanie i kończenie pracy, 
• możliwość ustawienia czasu pracy, 
• podwójnie zabezpieczone drzwiczki, 
• wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
• drzwiczki całkowicie otwierane zapewniają wygodne czyszczenie, 
• precyzyjnie wykonany mechanizm napędowy – niski poziom hałasu podczas homogenizacji, 
• dzięki zastosowaniu specjalnych stopów metali, można w nich homogenizować próbki o znacznej twardości np. sery twarde, podsuszone mięso lub wędliny, kraby itp., 
• indeks V: modele z regulacją prędkości pracy, zapewniające szybki mechanizm rozdrabniający,
• indeks W: modele z przeszklonymi drzwiami, pozwalający na obserwację próbki,
• indeks P: modele z drzwiami pełnymi,
• indeks CC: modele z uproszczonym systemem zdejmowania łopat,
• indeks WarmMix: model z możliwością grzania (20°C do 50°C).
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GRAVIMAT

Wyposażenie dodatkowe

Nazwa produktu Nr katalogowy
Drukarka termiczna 866-521000
Statyw pojedynczy 866-513014
Statyw podwójny 866-513013
Booster kit (tylko dla Gravimat) 866-511000
Czytnik bar-code (tylko dla Gravimat) 866-522000

Zalety: 
• łatwa, intuicyjna obsługa,
• możliwość połączenia się z systemem LIMS (Laboratory Information Management System), 
• możliwość podłączenia drukarki i czytnika kodów kreskowych, 
• dane na wydruku: data, godz., kod operatora, wybór pompy, kod próbki, waga i nr próbki, waga całkowita, współczynnik 

rozcieńczania, dokładność rozcieńczania, 
• urządzenie wykonane z nierdzewnej stali, 
• łatwa konserwacja,
• dostępne w wersjach z jedną pompą i z dwiema pompami.

Czytnik Bar-Code

EASY SPIRAL

Drukarka termiczna

APARATY DO POSIEWÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

EASY SPIRAL

W  pełni automatyczne urządzenie umożliwiające wykonanie posiewu mikrobiologicznego już w  25 sekund! Spiralny 
 posiew za pomocą EASY SPIRAL jest w pełni skorelowany z metodą manualną, nie wymaga dodatkowych rozcieńczeń 
i pozwala na zmniejszenie zużywania niezbędnych akcesoriów m.in. płytek Petriego, podłoży mikrobiologicznych.

Model EASY SPIRAL EASY SPIRAL PRO 
Pojemność strzykawki [µl] 1000
Czas wykonania posiewu 25 s
Dozowane objętości [µl] 50 lub 100 50, 100 lub 200
Liczba kolonii zliczana po posiewie 300 do 1,3 x 105 CFU/ml 30 do 1 x 107 CFU/ml
Płytki Petriego 90 mm 90 mm, 150 mm
Eksport danych - tak
Programowanie za pomocą komputera - tak
Zasilanie [V, Hz] 90-240/50,60
Waga 15,6
Wymiary 39 x 42 x 29
Nr katalogowy 866-412000 816-413000

Model
BABYGRAVIMAT GRAVIMAT

Pojedyncza 
pompa Podwójna pompa Pojedyncza 

pompa Podwójna pompa

Czas rozcieńczenia < 20 s dla 250 ml
< 20 s dla 250 ml

< 10 s dla 250 ml z booster kit
Współczynnik rozcieńczania  ½ do

Dokładność próbki stałej
Dla próbek > 1 g:

> 99% 
> 0,1 g wagi próbki

Dla próbek > 1 g:
> 99% 

> 0,05 g wagi próbki

Dokładność próbki ciekłej 0,1 g
0,1 g

(dokładność wagowa: 0,05 g)
Max. waga próbki [g] 1000 2500
Zasilanie [V, Hz] 220/110, 50/60
Wymiary [cm] 36 x 32 x 16 36 x 38 x 16 42 x 31 x 32 42 x 37 x 32
Waga [kg] 8 9 11 13
Nr katalogowy 866-500230 866-502230 866-510230 866-512230

99

WYPARKI PRÓŻNIOWE

WYPARKI OBROTOWE SERII HEI-VAP

Wyparki HEI-VAP gwarantują najszybsze i najbardziej ekonomiczne rezultaty w odniesieniu do wykonywanych aplikacji. Są często stosowane w procesach destylacji, krysta-
lizacji, zagęszczaniu produktów, osuszaniu proszków i separacji. Wyparki Hei-VAP dostępne są w 3 wersjach wyposażenia (Value, Advantage, Precision) i doskonale spełniają 
wszystkie wymogi użytkownika. 
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HEI-VAP VALUE: 
• proste w obsłudze i ekonomiczne,
• manualna regulacja prędkości obrotowej i temperatury w łaźni grzejnej,
• możliwość wykorzystania do regulacji podciśnienia, w obwodzie próżniowym prostego ręcznego lub precyzyjnego cyfrowego regulatora 

próżni,
• brak wyświetlacza cyfrowego.

HEI-VAP ADVANTAGE:
• proste w obsłudze i ekonomiczne,
• dostępne w wersji z windą ręczną i elektryczną,
• możliwość wykorzystania do regulacji podciśnienia w obwodzie próżniowym, prostego ręcznego lub precyzyjnego cyfrowego regulatora 

próżni,
• duży wyświetlacz LCD 3,5’’, pokazujący prędkość obrotową, temperaturę medium w łaźni grzejnej i temperaturę oparów,
• timer umożliwiający wyłączenie wyparki po zaprogramowanym czasie i w przypadku modeli z windą elektryczną podniesienie kolby 

destylacyjnej nad łaźnią grzejną,
• możliwość ulepszenia modelu do Hei-Vap Precision.

HEI-VAP PRECISION:
• proste w obsłudze i ekonomiczne, 
• dostępne w wersji z windą ręczną i elektryczną,
• duży wyświetlacz LCD 4,3’’, pokazujący wszystkie parametry pracy, 
• timer umożliwiający wyłączenie wyparki po zaprogramowanym czasie i w przypadku modeli z windą elektryczną podniesienie kolby 

destylacyjnej nad łaźnią grzejną,
• wbudowany kontroler próżni, 
• indywidualna kontrola procesu poprzez programowanie gradientu próżni,
• możliwość prowadzenia własnych programów, 
• interfejs USB,
• możliwość zastosowania wyparki przy najbardziej wymagających aplikacjach; eliminacja piany i nadmiernego bulgotania destylowanego 

medium.

Model HEI-VAP VALUE HEI-VAP ADVANTAGE HEI-VAP  PRECISION
Winda ręczna ręczna elektryczna ręczna elektryczna
Zakres prędkości 20-280 rpm
Zakres regulacji temperatury 20°C do 210°C
Dokładność ± 1°C
Pojemność łaźni 4,5 l
Regulacja wysokości 155 mm
Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem Wyłączenie urządzenia po przekroczeniu 5°C powyżej temperatury zadanej

Klasa ochrony IP 20
Moc [W] 1400
Zasilanie [V/Hz] 230/ 50,60
Waga [kg] 16 17
Wymiary [mm] 395 x 490 x 430 395 x 420 x 430 395 x 490 x 430 395 x 420 x 430

ZESTAWY SZKLANE: 
• G1: chłodnica skośna, odbieralnik 1 l, kolba destylacyjna 1 l,
• G3: chłodnica pionowa, odbieralnik 1 l, kolba destylacyjna 1 l,
• G5:  do rozpuszczalników niskowrzących, chłodzeniem suchym lodem, odbieralnik 1 l, kolba
•         destylacyjna 1 l,
• G6: chłodnica pionowa z kranem do zawracania skroplin, odbieralnik 1 l, kolba destylacyjna 1 l.

Zestaw Z windą ręczną Z winą elektryczną
Standardowe szkło Powlekane szkło Standardowe szkło Powlekane szkło

HEI-VAP VALUE
G1 638-5600110000 638-5600111000 - -
G3 638-5600130000 638-5600131000 - -
G5 638-5600150000 638-5600151000 - -
G6 638-5600160000 638-5600161000 - -

HEI-VAP ADVANTAGE
G1 638-56101100-00 638-5610111000 638-5620110000 638-5620111000 
G3 638-56101300-00 638-5610131000 638-5620130000 638-5620131000 
G5 638-5610150000 638-5610151000 638-5620150000 638-5620151000 
G6 638-5610160000 638-5610161000 638-5620160000 638-5620161000 

HEI-VAP PRECISION
G1 638-5630110000 638-5630111000 638-5640110000 638-5640111000 
G3 638-5630130000 638-5630131000 638-5640130000 638-5640131000 
G5 638-5630150000 638-5630151000 638-5640150000 638-5640151000 
G6 638-5630160000 638-5630161000 638-5640160000 638-5640161000 

HEI-VAP VALUE

HEI-VAP ADVANTAGE

HEI-VAP PRECISION
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KOMBINACJE URZĄDZEŃ

WYPARKA HEI-VAP ADVANTAGE

ROTAVAC VARIO

KONTROLER PRÓŻNI

CZUJNIK TEMPERATURY

VACUUM VALVE

ROTAVAC VALVE CONTROL

ROTAVAC VALVE TEC

MANUALNY KONTROLER 
PRÓŻNI

CZUJNIK TEMPERATURY

WYPARKA HEI-VAP PRECISION

ROTAVAC VALVE CONTROL

ROTAVAC VALVE TEC

KONTROLER PRÓŻNI

VACUUM VALVE

PRECYZYJNY CZUJNIK TEMP.
CZUJNIK TEMPERATURY

ROTAVAC VALVE CONTROL

ROTAVAC VALVE TEC

KONTROLER PRÓŻNI

VACUUM VALVE

PRECYZYJNY CZUJNIK TEMP.
CZUJNIK TEMPERATURY

Wyparka HEI-VAP VALUE  

ROTAVAC VARIO
KONTROLER PRÓŻNI

VACUUM VALVE

ROTAVAC VALVE CONTROL

ROTAVAC VALVE TEC
MANUALNY KONTROLER 
PRÓŻNI

wymagany

wymagany

wymagany

wymagany

wymagany

niewymagany

niewymagany

niewymagany

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie
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UPGRADE-KIT

Zestaw do ulepszenia modelu HEI-VAP Advantage do HEI-VAP Precision.

Nazwa Nr katalogowy
Z podnośnikiem ręcznym 638-5693000900
Z podnośnikiem elektrycznym 638-5694000900

SWITCHBOX

Urządzenie zaprojektowane dla wszystkich modeli 
HEI-VAP z zaworem regulującym. Umożliwia pod-
łączenie 3 wyparek do 1 pompy, redukuje energię 
pobieraną przez pompę i automatycznie wyłącza 
pompę po osiągnięciu zadanej próżni. 

Nazwa Nr katalogowy
SWITCHBOX 638-5690040000 

MANUALNY KONTROLER PRÓŻNI

Reguluje i kontroluje podciśnienie w zakresie 0-1020 
mbar w każdym obwodzie próżniowym. Rozdzielczość 
manometru wynosi 50 mbar, a adapter jest na węże 
o średnicy 8 mm. 

Nazwa Nr katalogowy
Kontroler próżni 638-5912600000  

ZAWÓR PRÓŻNIOWY

Utrzymuje stałe podciśnienie. Istnieje możliwość 
dołączenia butli Woulffa w celu kondensacji 
niebezpiecznych oparów.

Nazwa Nr katalogowy
Zawór próżniowy 638-5690006000 

CHŁODNICA OBIEGOWA ROTACOOL

Jedyna chłodnica zaprojektowana wyłącznie dla 
wyparek serii HEI-VAP. Zakres regulacji tempera-
tury od -10°C do +40°C, z  dokładnością ±0,5°C. 
Innowacyjna technologia pozwala na chłodzenie 
z małą ilością cieczy chłodzących. 

Nazwa Nr katalogowy
ROTACOOL 638-5910020000 

CHŁODNICA OBIEGOWA ROTACOOL MINI

Chłodnica przeznaczona dla wszystkich wyparek 
obrotowych, pozwalająca na chłodzenie do 7°C. 

Nazwa Nr katalogowy
ROTACOOL MINI 638-5910021000  

CHŁODNICA ROTACHILL

Chłodnica pozwalająca na chłodzenie w zakresie od -20°C do +100°C, z dokładnością ±0,2°C.

Nazwa Nr katalogowy
ROTACHILL 638-5910022000 

SWITCHBOX

LABAROTA 20 SAFETY

Zawór próżniowy

ROTACOOL
ROTACOOL MINI

Chłodnica ROTACHILL

WYPARKI OBROTOWE SERII LABAROTA 20

Wyparki próżniowe pozwalające na pracę z urządzeniem nawet jednej osobie. Inteligentny system wyparki zapobiega wysychaniu łaźni, 
uzupełniając starty medium (olej lub woda) oraz zapobiega przelewaniu medium w  łaźni, regulując poziom wody lub oleju. Ponadto 
w przypadku przegrzania urządzenia system automatycznie wyłącza wyparkę. Opatentowana kaseta odbieralnika została tak zaprojektowana, aby 
uniknąć możliwości zbicia szkła przy montażu odbieralnika. Urządzenie posiada wbudowany timer oraz kontroler próżni i  temperatury. Panel 
sterowania pokazuje szybkość rotacji, podciśnienie w układzie oraz temperaturę w łaźni, układzie chłodzenia i temperaturę oparów. Wyparki 
dostępne są w 3 wersjach:

LABAROTA 20 SAFETY:
• urządzenie mobilne,
• łatwe w obsłudze i ekonomiczne,
• elementy szklane wykonane są ze szkła akrylowego PMMA, które jest odporne na wstrząsy i umożliwia obserwację procesu poprzez elementy 

szklane, ponieważ nie zachodzi mgłą.



X   PRZYGOTOWYWANIE PRÓBEK

www.alchem.com.pl12 www.alchem.com.pl

LABAROTA 20 AUTOMATIC

LABAROTA 20 COMPACT LABAROTA 20 ECO

LABAROTA 20 COMPACT:
• dla zaawansowanych aplikacji,
• charakteryzuje się identyczną specyfikacją jak wersja SAFETY, ale jest dostarczana bez 

kaptura ochronnego, metalowej ramy ochraniającej odbieralnik ze szkłem przezroczystym 
PMMA i bez szkła akrylowego PMMA okrywającego elementy szklane.

LABAROTA 20 ECO:
• dla standardowych destylacji, bez kontroli próżni,
• cyfrowy wyświetlacz temperatury i prędkości,
• manualna regulacja temperatury i prędkości.

LABAROTA 20 AUTOMATIC:
• każdy z podstawowych modeli może stać się wersją w pełni zautomatyzowaną, dzięki 

dodatkowemu wyposażeniu,
• dla procesów automatycznej destylacji,
• zaprojektowana do 24-godzinnej pracy ciągłej,
• bezobsługowa,
• alternatywa dla wyparek 50 l i 100 l,
• automatyczne dostarczanie medium i opróżnianie kondensatu.

Model LABAROTA 20 SAFETY LABAROTA 20 COMPACT LABAROTA 20 ECO 
Winda elektryczna
Zakres prędkości 6-160 rpm

Zakres regulacji temperatury 20°C do 100°C (woda)
20°C do 180°C (olej)

Dokładność ±1 

Pojemność łaźni 24 l (woda)
22 l (olej)

Regulacja wysokości 200 mm
Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

110°C (woda)
210°C (olej)

Klasa ochrony IP 20
Moc [W] 4500
Zasilanie [V/Hz] 400/50
Waga [kg] 120
Wymiary [mm] 1000 x 700 x 1620

Zestawy szklane:
• R: chłodnica wstępująca, kolba destylacyjna 20 l, odbieralnik 10 l (zestaw zalecany do standardowych destylacji).
• RC: identyczny jak zestaw R, ale z dwoma odbieralnikami.
• R (wersja S): identyczny jak zestaw R, ale z chłodnicą krótszą o 320 mm.
• RC (wersja S): identyczny jak zestaw RC, ale z chłodnicą krótszą o 320 mm i dwoma odbieralnikami.
• A: chłodnica zstępująca, kolba destylacyjna 20 l, odbieralnik 10 l (zestaw zalecany do rozpuszczalników, które mają tendencję do pienia i rozpryskiwania się).
• AC: identyczny jak zestaw A, ale z dwoma odbieralnikami.
• A2: chłodnica wstępująca, chłodnica zstępująca, kolba destylacyjna 20 l, odbieralnik 10 l (zestaw zalecany do rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia).
• A2C: identyczny jak zestaw A2, ale z dwoma odbieralnikami
• K: chłodnica specjalnie przystosowana do rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia, dodatkowo stosowane jest chłodzenie suchym lodem, kolba destylacyjna 20 l, 

odbieralnik 10 l.
• KC: identyczny jak zestaw K, ale z dwoma odbieralnikami.

Zestaw
L 20 safety L 20 compact L 20 eco L 20 automatic

Łaźnia 
wodna

Łaźnia 
olejowa

Łaźnia 
wodna

Łaźnia 
olejowa

Łaźnia 
wodna&olejowa Łaźnia wodna Łaźnia olejowa

R 638-5181110000 638-5181120000 638-5182110000 638-5182120000 638-5183130000 - -
R (wersja S) 638-5181810000 638-5181820000 638-5182810000 638-5182820000 638-5183830000 - -
RC 638-5181210000 638-5181220000 638-5182210000 638-5182220000 638-5183230000 - -
RC (wersja S) 638-5181910000 638-5181920000 638-5182910000 638-5182920000 638-5183930000 - -

A 638-5181310000 638-5181320000 638-5182310000 638-5182320000 638-5183330000
638-5181710000 (safety)

638-5182710000 (compact)
638-5181720000 (safety)

638-5181720100 (compact)
AC 638-5181510000 638-5181520000 638-5182510000 638-5182520000 638-5183530000 - -

A2 638-5181410000 638-5181420000 638-5182410000 638-5182420000 638-5183430000
638-5181710100 (safety)

638-5182710100 (compact)
638-5182720000 (safety)

638-5182720100 (compact)
A2C 638-5181610000 638-5181620000 638-5182610000 638-5182620000 638-5183630000 - -
K 638-5181810200 638-5181820200 638-5182810200 638-5182820200 638-5183830200 - -
KC 638-5181910200 638-5181920200 638-5182910200 638-51829202 638-5183930200 - -
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MŁYNKI I KRUSZARKI

MŁYNEK ANALITYCZNY SERII A 10 BASIC FIRMY IKA

Młynek ten idealnie nadaje się do kruchych i twardych substancji:
• posiada wbudowaną komorę chłodzącą,
• dostępne są 3 zamiennie stosowane noże,
• ruchoma stalowa komora.

Zakres prędkości [obr./min] 20 000
Moc wejście [W] 180
Pojemność użytkowa komory [ml] 50
Cykl pracy ON/OFF [min] 5-10
Max uziemienie wkładu [mm] 6-7
Wymiary S x G x W [mm] 120 x 105 x 225
Waga [kg] 2,2
Numer katalogowy 881-1603500 

Wyposażenie dodatkowe

Reduktor komory A 18 Nóż ze stali nierdzewnej A 14 Nóż z twardego materiału A 15 Nóż w kształcie gwiazdy A 17

Do mielenia jedynie małych ilości próbek. 
Dostarczany z młynkiem A 10.

Do mielenia kruchych materiałów 
o twardości do 5 w skali Mohsa. Dostarc-

zany w komplecie z młynkiem A 10.

Do mielenia twardych materiałów 
o twardości do 9 w skali Mohsa.

Przeznaczony do mielenia materiałów 
włóknistych, takich jak papier lub materiały 

pochodzenia roślinnego.
881-2318200 881-1059300 881-1059100 881-1462700 

MŁYNEK ANALITYCZNY SERII A 11 BASIC FIRMY IKA

Młynek analityczny A 11 to nowoczesne urządzenie mielące, w którym zastosowano dwie różne technologie mielenia, umożliwiające uzyskanie szerokiego spektrum rozdrabniania:
• mielenie kruszące – do twardych, kruchych i łamliwych materiałów, względnie wysuszonych poprzez działanie na nie niską temperaturą (azot). W tej technologii używany jest rotor 

uderzająco-kruszący,
• mielenie tnące – do miękkich, wilgotnych i włóknistych materiałów. Materiał  jest krojony przy użyciu wirującego noża.

Zakres prędkości [obr./min] 28 000
Moc wejście/wyjście [W] 300/160
Pojemność użytkowa komory [ml]* 80
Cykl pracy ON/OFF [min] 5-10
Max uziemienie wkładu [mm] 10
Wymiary S x G x W [mm] 85x85x240
Waga [kg] 1,5
Temperatura pracy urządzenia [°C] 5-40
Max wilgotność urządzenia [%] 80
Klasa bezpieczeństwa IP 43 
Numer katalogowy 881-290000

*Opcjonalnie 250 ml typ A 11.4.

Wyposażenie dodatkowe
Nóż tnący 

A 11.1
Nóż tnący 

A 11.2
Nóż tnący 

A 11.3
Komora mieląca 

A 11.4
Komora mieląca 

A 11.5
Ubijak podwójny

A 11.6
Lejek napełniający 

A 11.7

Przeznaczony do 
rozdrabniania, kruszenia 
substancji o twardości 
do 6 w skali Mohsa. 

Dostarczany z młynkiem 
A 11 basic.

Przeznaczony 
do rozdrabniania 

miękkich, włóknistych 
materiałów.

Przeznaczony do 
rozdrabniania, kruszenia 

twardych substancji 
o twardości do 9 w skali 

Mohsa.

Pojemność komory 
250 ml. Wykonana 

z poliwęglanów,
 wzmocniona stalowym 
inletem. Przeznaczona 
do pracy z podwójnym 

ubijakiem A 11.6.

Pojemność komory 
80 ml. Wykonana 

z PTFE, wzmocniona 
włóknani szklanymi 

ze stalowym inletem. 
Wysoka odporność 

chemiczna oraz na niską 
temperaturę. Dostar-

czana z młynkiem A 11.

Przeznaczony do 
rozdrabniania, kruszenia 
substancji o twardości 
do 3 w skali Mohsa. 

Stosowany tylko 
z komorą 11.4.

Zapobiega rozpryskom 
podczas napełniania 
komory mielącej 11.5 

ciekłym azotem. 
Materiał otoczki PTFE 

z sitem ze stali nierdze-
wnej.

881-2904600 881-2905200 881-2983000 881-2904100 881-2983100 881-3302900 881-3048700

A 11 basic

A 10
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MŁYNEK UNIWERSALNY SERII M 20 FIRMY IKA

Uniwersalny młynek laboratoryjny M20 z podłączeniem chłodzącym przeznaczony do mielenia twardych, suchych i łamliwych substancji. Komora mielenia posiada uchwyt i jest 
łatwo wymienna. Łatwy w czyszczeniu jest również ubijak i nóż, stosowany do rozdrabniania na sucho próbek wszelkiego rodzaju. Ubijak stalowy M21 pracuje w całej objętości 
komory roboczej. Mielone materiały, takie jak świeże mięso, tkaniny, świeże części roślin, granulaty z różnego rodzaju tworzyw sztucznych mogą być w tym urządzeniu bezpo-
średnio przed rozdrobnieniem zamrożone np. płynnym azotem. 

Zakres prędkości [obr./min] 20 000
Moc wejście/wyjście [W] 400/225
Pojemność użytkowa komory [ml] 250
Cykl pracy ON/OFF [min] 5-10
Max. uziemienie wkładu [mm] 7.06.12
Wymiary S x G x W [mm] 170 x 350 x 170
Waga [kg] 6,6
Temperatura pracy urządzenia [°C] 5-40
Max wilgotność urządzenia [%] 80
Klasa bezpieczeństwa IP 43 
Numer katalogowy 881-1603600

MF 10

Wyposażenie dodatkowe
Komora mieląca M 20.1 Ubijak stalowy M 22 Ubijak M 21 Gwiazda tnąca M 23

Druga komora mieląca zapewnia 
efektywniejszą pracę.

Przeznaczony do rozdrabniania, kruszenia 
substancji w twardości do 9 w skali Mohsa.

Przeznaczony do rozdrabniania, kruszenia 
substancji o twardości do 5 w skali Mohsa. 

Dostarczany wraz z młynkiem M 20.

Przeznaczona do rozdrabniania  włóknistych, 
miękkich substancji oraz tworzyw sztucz-

nych.
881-8006200 881-0521800 881-0328200 881-1443400

MŁYNEK PRZELOTOWY SERII MF 10 BASIC FIRMY IKA

Precyzyjny młynek uniwersalny o napędzie dużej mocy. Posiada stalową obudowę, jest łatwy w czyszczeniu. Pracuje z dwiema wymiennymi nakładkami, do wyboru. Zarówno 
nakładka tnąca MF 10.1, jak i nakładka uderzająco-krusząca MF 10.2, dają się w bardzo prosty sposób montować i demontować. 

Zakres prędkości [obr./min] 3000-6500
Moc wejście/wyjście [W] 1000/500
Cykl pracy ON/OFF [min] 5-10
Max uziemienie wkładu [mm] 6-7
Wymiary S x G x W [mm] 320 x 300 x 380
Waga [kg] 9,7
Temperatura pracy urządzenia [°C] 5-40
Max wilgotność urządzenia [%] 80
Klasa bezpieczeństwa IP 43 
Numer katalogowy 881-2836000

GŁOWICE DO WYBORU:

Nakładka tnąca MF 10.1 
Przeznaczona do rozdrabniania włóknistych, miękkich substancji (papier, materiał roślinny) oraz tworzyw sztucznych. Zmielony 
materiał przechodzi przez specjalne wymienne sitko (dostępne różne średnice otworów, sitka zamawiane osobno). 

Nakładka miażdżąco-krusząca MF 10.2 
Przeznaczona do rozdrabniania kruchych, łamliwych, twardych materiałów, takich jak minerały, materiały budowlane (do twardości 6° 
w skali Mohsa). Zmielony materiał przechodzi przez specjalne wymienne sitko (dostępne różne średnice otworów, sitka zamawiane 
osobno). 

MF 10.1

MF 10.2

GŁOWICA
MF 10.1 MF 10.2

Prędkość obrotowa[m/s] 22,5 31,4
Maksymalna granulacja wkładu [mm] 15 10
Wymiary z dołączonym MF 10 basic [mm] 320 x 300 x 560 320 x 300 x 450
Waga z dołączonym MF 10 basic [kg] 10,5 11
Numer katalogowy 881-2870900 881-2871000

M 20
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SITA DO GŁOWIC
MF 0.25 MF 0.5 MF 1.0 MF 2.0 MF 3.0

Ø otworu [mm] 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0
Numer katalogowy 881-2938900 881-2939000 881-2939200 881-2939400 881-2939500

MŁYNKI I KRUSZARKI FIRMY RETSCH
MŁYNEK NOŻOWY SERII GRINDOMIX GM 

Laboratoryjny młynek nożowy GRINDOMIX przeznaczony jest zarówno do rozdrabniania i homogenizacji niewielkich próbek sub-
stancji o dużej zawartości wody, olejów i tłuszczu, jak i produktów suchych, miękkich i średnio twardych. Młynek posiada elektroniczne usta-
wianie czasu pracy od 1 s do 3 min, trzy klawisze pamięci do zachowywania najczęściej używanych kombinacji prędkości i czasu pracy. 

Serię GRINDOMIX charakteryzuje:
• łatwa wymiana i czyszczenie pojemników,
• szeroka gama akcesoriów,
• możliwość pracy z interwałem,
• szybkie i delikatne rozdrabnianie oraz homogenizacja produktów spożywczych,
• tryb mielenia wstępnego i końcowego.

GM 200
GM 200 GM 300

Max. uziarnienie nadawy [mm] 10-40 <130
Rozdrobnienie końcowe [μm] <300 <300

Wielkość komory [ml]
- ze standardową pokrywą 1000

- z pokrywą redukcyjną 500 
- z pokrywą grawitacyjną 400 - 800

- ze standardową pokrywą 4500
- z pokrywą grawitacyjną 4500

Zakres prędkości [obr./min] 2000-10 000 500-4000
Moc silnika [W] 900 1100
Wymiary [mm] 350 x 275 x 392 440 x 340 x 440
Waga [kg] 10 30
Ilość noży 2 4
Numer katalogowy 435-20.251.0001 435-20.252.0001

GM 200/300
Przykładowe 
zastosowanie

śruta kakaowa, cukierki, karma w peletach, kiełbasy, materiały roślinne, mięso, mydło, nasiona oleiste,  produkty farmaceutyczne, produkty głęboko 
zamrożone, przyprawy, ryby, sałata, suszone i świeże owoce, szynka, tabletki, warzywa, zboża 

GM 300

Wyposażenie opcjonalne:
• pojemniki o różnych pojemnościach,
• specjalne pokrywy, 
• dodatkowe noże.

MŁYN TNĄCY SERII SM 

Młyn tnący SM przeznaczony jest do cięcia i rozdrabniania materiałów lub mieszanin materiałów miękkich, średnio twardych, elastycznych i włóknistych w sposób delikatny i szybki. 
Jest szczególnie użyteczny przy wstępnym rozdrabnianiu partiami lub w sposób ciągły suchych materiałów, między innymi takich jak: biomasa, części roślin, tworzywa sztuczne, 
pasze, przyprawy, produkty farmaceutyczne, papier, kartony, żywność. Materiały o długich włóknach, jak np. słoma, i materiały o dużej objętości, np. kawałki drewna, mogą być 
mielone bezpośrednio, bez żadnego wstępnego rozdrabniania. 

Serię SM charakteryzuje:
•  szybkie i delikatne rozdrabnianie materiałów suchych, 
•  określone rozdrobnienie końcowe dzięki użyciu sita dolnego, 
•  próbki poddawane minimalnej presji termicznej,
•  łatwa wymiana narzędzi tnących, 
•  szeroka gama akcesoriów,
•  dostępna wersja młyna niezanieczyszczająca próbki metalami ciężkimi,
•  hamulec silnika powoduje automatyczne zatrzymanie młyna przy otwarciu drzwi.

SM 100
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SM 100 SM 200 SM 300

Przykładowe 
zastosowanie

żywność, drewno, guma, karma dla 
zwierząt, kości, materiały roślinne, leki, 

papier, plastiki, przyprawy, słoma, skóra, 
tekstylia, tektura, węgiel brunatny, złom 

elektroniczny 

żużel z aluminium, żywność, drewno, folie, guma, kable, 
karma dla zwierząt, kości, komponenty elektroniczne, 

materiały roślinne, odpady, papier, plastiki, polimery, 
produkty farmaceutycz ne, przyprawy, słoma, skóra, 

tekstylia, tektura, węgiel brunatny

żużel z aluminium,  żywność, drewno, folie, guma, kable, 
karma dla zwierząt, kości, komponenty elektronicz ne, 

materiały roślinne,  mieszanki materiałów, odpady, papier, 
plastiki, polimery, preformy PET, produkty farmaceutyczne, 
przyprawy, słoma, skóra, tekstylia, tektura, węgiel brunatny 

Do serii SM dostępna jest szeroka gama akcesoriów. Ponadto przy każdym zamówieniu należy osobno dobrać rotor (6-dyskowy lub z ostrzami 
równoległymi), dolne sita oraz leje załadowcze (standardowy lej długi lub kaskadowy – zapobiegający odpryskiwaniu kawałków materiału), 
tak aby optymalnie dopasować urządzenie do potrzeb każdego użytkownika. W zależności od wymaganego rozdrobnienia końcowego, można 
użyć sit z otworami o średnicy od 0,25 do 20 mm. Dostępny jest również statyw do młyna. 

UCIERAK MOŹDZIERZOWY SERII RM 200

Mielenie odbywa się przez zgniatanie i ucieranie próbki przez tłuczek (ucierak) o ścianki naczynia. Materiał przylegający do ścianek naczynia 
jest nagarniany pod tłuczek za pomocą skrobaka. Siła docisku tłuczka jest regulowana. Doskonale nadaje się do ucierania miękkich, twardych 
i kruchych materiałów. Możliwość nastawiania czasu mielenia w zakresie od 0-99 min lub tryb pracy ciągłej. 

RM 200
Max. wielkość ziaren do zmielenia [mm] <8
Rozdrobnienie końcowe [µl] <10
Objętość próby do zmielenia [ml] 190
Moc silnika [kW] 0,13
Zasilanie 50Hz [V] 320
Wymiary [mm] 400 x 480 x 370
Waga [kg] 24
Numer katalogowy 435-20.455.0001

RM 200
Przykładowe 
zastosowanie

materiały budowlane, gleba, osady ściekowe, produkty chemiczne, farby, pigmenty i wypełniacze, produkty farmaceutyczne, węgiel, koks, minerały, 
również środki wulkanizacyjne 

RM 200

UWAGA: Młynek dostarczany jest bez moździerza i ucieraka. Należy domówić moździerz i ucierak z wybranego materiału. Dostępne materiały: stal chromowa, 
stan nierdzewna, węglik wolframu, agat, spiekany korund, tlenek cyrkonu, twarda porcelana – na zapytanie.

MŁYNEK MIKSUJĄCY SERII MM

Mielenie odbywa się w wyniku uderzeń kuli w mielony materiał w naczyniu mielącym oraz poprzez tarcie materiału między kulą (kulami) 
a ścianami naczynia. Naczynia wykonują ruch horyzontalny z regulowana częstotliwością. Sterownik mikroprocesorowy młynka porównuje 
częstotliwość wstrząsów z wartością nastawioną, dzięki czemu wartość ta utrzymywana jest na stałym poziomie, co daje bardzo powtarzalne 
wyniki mielenia. Otwarcie pokrywy w trakcie pracy młynka uruchamia hamulec młynka, powodując jego zatrzymanie w czasie mniejszym 
niż 1 s. Młynek dostosowany jest do mielenia dwóch prób jednocześnie. 

Wśród młynków miksujących dostępny jest również model CryoMill, który jest młynkiem zaprojektowanym specjalnie z  myślą 
o mieleniu kriogenicznym. Naczynie z próbką jest stale chłodzone ciekłym azotem –  zarówno przed, jak i w trakcie procesu mielenia. 
Dlatego podczas rozdrabniania wszystkie substancje lotne zostaną zachowane. Ciekły azot przepływa przez system i jest systematycznie 
uzupełniany przez układ automatycznego dozowania w ilościach niezbędnych do utrzymania temperatury -196°C.
Numer katalogowy 435-20.748.0001

MM 200

SM 100 SM 200 SM 300
Wielkość cząstek rozdrabnianych [mm] < 60 x 80
Rozdrobnienie końcowe [mm] 0,25-20 
Odbieralnik [l] 5 (opcjonalnie 30)

Napęd silnik 3-fazowy
silnik 3-fazowy z kontrolą 

częstotliwości
Hamulec nie tak tak 
Prędkość silnika przy 50 Hz [obr./min] 1500 700-3000

Moc znamionowa [W] 1500 2200 3000

Wymiary zewn. S x W x G [mm] 582 x 1675 x 700 576 x 1675 x 760 795 x 1691 x 765
Waga [kg] 73 90 160

Numer 
katalogowy

435-20.727.0001 435-20.728.0001 435-20.729.0002
bez zanieczyszczenia metalami 
cięzkimi 435-20.727.0002 435-20.728.0002 435-20.729.0005

SM 200
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MM 200 MM 400
Max. uziarnienie początkowe [mm] 6 8
Uziarnienie końcowe [µm] 10 5
Czas mielenia 30 s do 2 min
Max. liczba wialek EPPENDORF 2 ml 10 20
Max. pojemność brutto naczynia [ml] 25 50
Cyfrowy wybór oscylacji 180-1500/min 180-1800/min
Cyfrowa nastawa czasu rozdrabniania 10 s-99 min
Pamięć programów 9
Moc znamionowa [W] 100 150
Wymiary S x W x G [mm] 371 x 266 x 461 371 x 266 x 461
Waga [kg] 25
Numer katalogowy 435-20.746.0001 435-20.745.0001

MM 200/400 CryoMill

Przykładowe 
zastosowanie

ceramika, drewno, gleby, karma dla zwierząt, kości, koks, materiały roślinne, 
minerały, leki, nasiona oleiste, osady ściekowe, papier, plastiki, próbki odpadów, 
produkty chemiczne, rudy, słoma, stopy, szkło, tabletki, tekstylia, tkanka, tytoń, 

włosy, węgiel, wełna, zboża, ziarna 

żywność, drewno, gleby, karma dla zwierząt, kości, materiały roślinne, nasiona 
oleiste, osady ściekowe, papier, plastiki, próbki odpadów, produkty chemiczne, 

tabletki, tekstylia, tkanka, włosy, wełna

Dostępne są naczynia mielące z następujących materiałów: agat, utwardzona porcelana, spiekany korund, tlenek cyrkonu, stal nierdzewna, stal chromowa, węglik wolframu, 
teflon. Naczynia mogą mieć pojemność brutto: 1,5; 5; 10; 25 ml (MM 200) oraz dodatkowo 35 i 50 ml (MM 400). Średnica kul mielących może wynosić: 5, 7, 9, 10, 12 i 20 mm, 
wykonane są z materiałów takich jak naczynia. 

MM 400

MŁYN PLANETARNO-KULOWY SERII PM

Planetarne młynki kulowe PM charakteryzują się bardzo szybkim i  efektywnym mieleniem. Podczas pracy młyna naczynie obraca 
się wokół własnej osi i w kierunku przeciwnym, wokół osi przekładni obiegowej. Siły odśrodkowe działające na ścianę naczynia 
powodują początkowo ruch kul zgodny z kierunkiem obrotu naczynia. Pojawiają się różnice pomiędzy prędkością ścian naczynia i kul, 
co powoduje powstawanie ogromnych sił tarcia, działających na próbkę. W miarę wzrastania szybkości obrotów, działające na kule 
siły Coriolisa powodują ich odrywanie od ścian naczynia i uderzanie próbką znajdującą się po przeciwnej stronie naczynia, co znacznie 
podwyższa energię dynamiczną siły zderzenia. Oderwane kule uderzają z ogromną siłą o próbkę znajdującą się po przeciwnej stronie 
naczynia. Powoduje to znaczną energię dynamiczną siły zderzenia. Dostępny model PM 100 CM wykorzystuje siłę odśrodkową dzięki 
stosunkowi prędkości 1:-1 (PM 100: 1:-2). Rezultatem jest inny ruch kul mielących, który prowadzi do bardziej delikatnego mielenia 
próbek z mniejszym ścieraniem.

Serię charakteryzuje:
• możliwość ustawienia wszystkich parametrów za pomocą jednego przycisku z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem, 
• możliwość zachowania w pamięci 10 różnych ustawień parametrów mielenia, 
• obudowa z automatycznie zamykaną pokrywą kontrolowaną elektronicznie, 
• możliwość zmiany kierunku obrotów, 
• powtarzalne wyniki dzięki funkcji kontroli prędkości oraz dostarczanej energii,
• automatyczna wentylacja komory mielenia w celu chłodzenia naczynia mielącego, 
• naczynia mielące o pojemnościach od 12 ml do 500 ml, 6 wersji materiałowych.

PM 100

PM 200

PM 100 PM 100 CM PM 200 PM 400
Liczba stanowisk 1 2 4
Uziarnienie początkowe [mm] < 10 mm < 4 mm < 10 mm 
Uziarnienie końcowe [µm] < 1, dla mielenia koloidalnego < 0,1 

Objętośc próby 
do zmielenia [ml]

1 x 220 ml, max. 2 x 20 ml – naczynia 
piętrowane 

max. 2 x 50 ml 
max. 4 x 220 ml, max. 8 x 20ml 

z naczyniami ustawionymi 
na sobie 

Prędkość platformy [obr./min] 100 - 650 30-400
Pobór mocy [W] 1250 2100
Wymiary S x W x G [mm] 630 x 468 x 415 836 x 1220 (1900) x 780 
Waga [kg] 86 86 72 290
Numer katalogowy* 435-20.540.0001 435-20.520.0001 435-20.640.0001 435-20.535.0001**

*Prosimy osobno zamawiać naczynia oraz kule mielące.
**W przypadku młyna 2-stanowiskowego 435-20.535.0005.

PM

Przykładowe 
zastosowanie

bentonit, beton, celuloza, cement, ceramika, fabry i lakiery, gips, katalizatory, kości, koks, kompost, kwarc, materiały roślinne, minerały, minerały ilaste, papier, 
pigmenty, polimery, produkty chemiczne, rudy, rudy żelaza, stopy, szkło, tlenki metali, włókna, włókna węglowe, włosy, węgiel, węgiel aktywny, wapień, złom 

elektroniczny, ziarna/nasiona 

Dostępne są naczynia mielące i kule z następujących materiałów: agat, spiekany korund, tlenek cyrkonu, stal nierdzewna, stal har-
towana, węglik wolframu. Wielkość naczyń mielących 12 ml/25 ml/50 ml/80 ml/125 ml (PM 100, PM 100 CM, PM 200) 250/500 
(PM 400).
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McCrone

ZM

Przykładowe 
zastosowanie

żywność, bentonit, guma, granulat, kości, koks, kolagen, komponenty elektroniczne, materiały roślinne, minerały, nawozy, papier, plastiki, powłoki proszkowe, 
produkty chemiczne, produkty farmaceutyczne, przyprawy, słoma, suszone owoce i warzywa, tkanka zwierzęca, węgiel, węgiel aktywny, wapień, zboża, ziarna, 

ziarna kawy 

MŁYN ULTRAODŚRODKOWY ZM 200

Młynek ZM 200 firmy RETSCH przeznaczony jest do rozdrabniania materiałów miękkich, średnio twardych, kruchych i włóknistych. 

Serię ZM charakteryzuje:
• bezpieczna, dźwiękoszczelna obudowa z automatycznym kontrolowanym przez mikroprocesor zamykaniem pokrywy, 
• bardzo łatwa wymiana rotora, kasety i ich czyszczenie (możliwość sterylizacji w wysokich temperaturach), 
• ustawianie parametrów za pomocą jednego przycisku, 
• czytelny ekran ciekłokrystaliczny, wielojęzyczne menu, 
• silnik wyposażony w hamulec bezpieczeństwa, 
• młyn wyposażony w elektroniczny wskaźnik obciążenia pracy umożliwiający odpowiednie dozowanie zadawanej próby.

ZM 200

ZM 200
Max. wielkość ziaren do zmielenia 
[mm] <10

Rozdrobnienie końcowe [µl] <40
Objętość próby do zmielenia [ml] 900 (przy wykorzystaniu 7 cyklonu do 5000 ml)
Moc silnika [kW] 1300
Zakres prędkości [obr./min] 6000-18 000
Zasilanie 50 Hz [V] 230
Wymiary [mm] 410 x 515 x 365
Waga [kg] 38
Numer katalogowy* 435-20.823.0001

*Rotor oraz sita należy zamawiać osobno – ze względu na bardzo szeroki asortyment. Szczegóły w naszych biurach handlowych.

Objętośc naczynia [ml] 125
Max. uziarnienie próbki [mm] 0,5
Końcowe uziarnienie póbki [µl] 3-5
Wymiary zewnetrzne D x S x W [mm] 480 x 175 x 160
Waga [kg] 9
Zasilanie [V] 230
Numer katalogowy 999-MCCRONE

MŁYNEK LABORATORYJNY MIKROCZĄSTECZKOWY 
TYP MCCRONE PACKAGE A FIRMY GLEN CRESTON

Serię charakteryzuje:
• bezpieczeństwo próbki podczas mielenia (brak zanieczyszczenia próbki, brak degradacji chemicznej),
• równomierne i powtarzalne uziarnienie próbki, 
• łatwa obsługa, niewielkie wymagania dotyczące obsługi i konserwacji,
• model nastołowy,
• czasomierz do 30 minut,
• szeroki wybór elementów mielących,
• możliwość mielenia na sucho lub też na mokro,
• krótki czas mielenia 3-30 minut (zależnie od materiału).

Typowe obszary zastosowań:
• węgliki, azotki, borki,
• cement, glina,
• łupki, minerały, mika i inne.
Znajduje zastosowanie w geologii, chemii, mineralogii itp.
Doskonale nadaje się do przygotowywania próbki pod analizę XRF (dyfrakcja, fluorescencja), do 
analizy w spektroskopii IR, spektroskopii AA.

W skład zestawu wchodzi:
• 1 x młynek mikrocząsteczkowy McCRONE,
• 1 x zestaw elementów mielących z agatu,
• 2 x zestaw korundowych elementów mielących,
• 3 x naczynie mielące PP,
• 1 x urządzenie do załadunku.
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MŁYNKI KRIOGENICZNE FIRMY SPEX 

Wiele analitycznych próbek, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, np. elastyczność (polimery, guma, kauczuk, 
materiały włókiennicze, roślinne, produkty spożywcze) lub też lotność niektórych frakcji (np. węgiel, wosk) jest trudna do zmielenia 
tradycyjnymi młynkami (nożowymi, kulkowymi itp.) w temperaturze pokojowej. Również próbki biologiczne (kości, włosy, zęby, 
skóra, tkanki mięśniowe, łuski) przygotowywane pod kątem ekstrakcji DNA/RNA (np. w laboratoriach biotechnologicznych, 
laboratoriach medycyny sądowej) są próbkami trudnymi do sproszkowania, szczególnie gdy jest to świeży materiał analityczny. 
Młynki SPEX zapewniają unikalny sposób mielenia, w trakcie którego próbka jest wstępnie zamrażana i przez cały cykl mielenia 
utrzymywana w bardzo niskiej temperaturze, zanurzona w ciekłym azocie. Proszkowanie próbki odbywa się przy użyciu magnetycznie 
poruszającego się (ruchem horyzontalnym) wewnątrz naczynka trzpienia. Zarówno naczynko, jak i trzpień, mogą być wykorzystywane 
wielokrotnie, po wcześniejszym ich przemyciu. 
Proponujemy 3 rodzaje młynków kriogenicznych do mielenia/homogenizacji próbek w ciekłym azocie. Dostępne jest kilka pojemności 
naczynek do mielenia. Do wyboru mamy również materiał, z jakiego są wykonane. Do twardych, elastycznych próbek zalecane 
są naczynka ze stali nierdzewnej, hartowanej. Poliwęglanowe, przezroczyste naczynka nie wprowadzają żadnych kontaminacji 
do próbki – dedykowane np. dla próbek do analizy pod kątem zawartości metali. Natomiast dla materiałów przygotowywanych 
pod kątem dyrektywy RoHS/WEEE (analiza Hg, Cd, Pb, Cr6+ w produktach elektrycznych i elektronicznych) dostępne są specjalne 
naczynka wykonane ze stali bezchromowej. 
Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny, demontowalny panel sterowania (możliwość podłączenia do PC/Internetu), który 
pozwala na różnorodne i precyzyjne ustawianie cykli pracy młynka (np. wstępne schłodzenie – mielenie – ponowne chłodzenie – 
mielenie).

MODEL 6770 - numer katalogowy 553-6770-230

Model ten charakteryzuje:
• masa próbek 0,1-4 g,
• podczas rozdrabniania jednej próbki możliwe wstępne schłodzenie dwóch kolejnych,
• możliwość zapamiętania 10 programów mielenia,
• w wyposażeniu standardowym: ekstraktor/otwieracz (6754), jeden stelaż (6755), przewód połączeniowy z panelem sterującym 

(20 cm) oraz przewód zasilający (sieciowy),
• urządzenie wymaga do pracy ciekłego azotu,
• wyposażony w bardzo wygodny ekran dotykowy umieszczony na demontowalnym panelu sterującym.

Naczynka:
• zestaw mikronaczynek (stalowe), 
• zestaw naczynek ze stali nierdzewnej hartowanej,
• zestaw naczynek poliwęglanowych,
• zestaw naczynek bezchromowych,
• zestaw średnich naczynek ze stali nierdzewnej hartowanej (próbki do ok. 50-60 g),
• zestaw średnich naczynek poliwęglanowych,
• zestaw dużych naczynek bezchromowych,
• zestaw średnich naczynek bezchromowych.

Naczynka:
można wykorzystać wszystkie naczynka jak w modelu  6770 (z użyciem różnych 
adapterów) oraz dodatkowo: 
• zestaw dużych naczynek ze stali nierdzewnej, hartowanej.

Numer katalogowy:
• 553-6753
• 553-6751
• 553-6761
• 553-6771
• 553-6881
• 553-6885
• 553-6871
• 553-6883

Numer katalogowy:

• 553-6801

MODEL 6870 - numer katalogowy 553-6870-230

Model ten charakteryzuje (ponad to, co posiada 6770):
• podczas rozdrabniania jednej próbki możliwe wstępne schłodzenie jednej próbki w naczyniu 6801 lub 4 próbek w naczyniach 6751,
• masa próbek 0,1-100 g,
• 6820 – system automatycznego napełniania ciekłym azotem,
• Port USB.

 MODEL 6970EFM - numer katalogowy 553-6970EFM-230

Model ten charakteryzuje:
• masa próbek 0,5-100 g (0,6-50 ml),
• dostępny w wersji jedno- i dwukomorowej,
• możliwość odrębnego programowania każdej z komór.
Naczynka – patrz model 6770

Spex 6770

Spex 6870
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 MŁYNKI I KRUSZARKI FIRMY TESTCHEM

LMW LMW-S LMN-100 LMN-100  
z cyklonem LMN-240 LMŻ LMG LKS LKW

Materiały budowlane: cement, 
beton ● ● ● ● ●

Węgiel, koks ● ● ● ○ ●
Gleba, osady ściekowe ○ ○ ○ ● ○ ●
Farby, pigmenty ● ● ○ ○ ●
Mięso ○ ○ ○
Szkło, ceramika ● ● ○ ●
Drewno, karton, orzechy ● ● ●
Złom elektroniczny ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
Guma, tworzywa sztuczne ● ● ●
Ziarno, pasza ○ ○ ● ● ● ● ○
Rośliny, biomasa ○ ○ ● ● ● ●
Rudy, minerały ● ● ● ● ●

○ - możliwe do zastosowania● - najbardziej odpowiednie

LMW

LMW-S

seria LMN 100

MŁYNKI WIBRACYJNE SERII  LMW/LMW-S

Przeznaczone są do końcowego mielenia i mieszania różnego rodzaju suchych próbek laboratoryjnych o twardości poniżej 9 w skali 
Mohsa, przy wykorzystaniu misy z węglika wolframu. Typowymi materiałami mielonymi w tych młynkach są węgiel, rudy i minerały.

LMW LMW-4 
(czteropozycyjny) LMW-S

Masa [kg] 115+10 115+10 ok. 30+5
Zasilanie [V] 400 400 230

Czas mielenia 1 s do 99 min

Ziarno wstępne [mm] < 10 < 5 <5

Ziarno końcowe [µm] <20

Efektywna pojemność mis [ml] 50, 100, 250 4 x 30 30

Misy mielące stal hartowana, 
węglik wolframu

stal hartowana, węglik wolframu;
korund, tlenek cyrkonu

stal hartowana, węglik wolframu;
korund, tlenek cyrkonu

MŁYNKI NOŻOWE SERII LMN

Młynki nożowe służą do przygotowania próbek materiałów o twardości poniżej 4 w skali Mohsa. Przeznaczone są do rozdrabniania 
materiałów włóknistych i  miękkich, takich jak rośliny, biomasa, odpady tworzyw sztucznych, guma (po wstępnym schłodzeniu). 
W każdym z typów urządzenia oferujemy noże ze stali szybkotnącej lub węglika wolframu oraz pełny wybór sit determinujących 
końcowe rozdrobnienie próbki.

LMN-100 LMN-100 
z cyklonem LMN-240

Masa [kg] 50 100 220
Zasilanie [V] 400
Prędkość obrotowa [obr./min] 2800 (opcjonalny regulator 750, 1400)
Ziarno wstępne [mm] < 40 < 40 < 100
Ziarno końcowe [mm] – zależnie od sit 0,5; 1; 2; 3  3; 5; 10
Wydajność  [kg/h] do 10 do 10 100-200
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MŁYNKI ŻARNOWE SERII LMŻ

Młynki żarnowe przeznaczone są do pośredniego mielenia mokrych i suchych próbek laboratoryjnych 
o twardości poniżej 8 w skali Mohsa (w przypadku żaren z węglika wolframu) lub poniżej 65 HRC (dla 
żaren staliwnych). Regulacja ziarna końcowego odbywa się poprzez zmianę szerokości szczeliny pomiędzy 
żarnami w zakresie 15-0,5 mm. Wartość ustawionej szczeliny jest wyświetlana na wskaźniku cyfrowym.

 
LMŻ

Masa [kg] 120
Zasilanie [V] 400
Wydajność [kg/h] do 100
Ziarno wstępne [mm] <40
Ziarno końcowe [mm] <0,5
Dopuszczalna wilgotność materiału <15%

KRUSZARKI WALCOWE SERII LKW

Kruszarki walcowe przeznaczone są do kruszenia zarówno wilgotnych jak i  suchych próbek laboratoryjnych o  twardości poniżej  
6 w skali Mohsa. W naszej ofercie znajdują się kruszarki dwu- i czterowalcowe. Oba typy kruszarek dostępne są w wersjach z re-
gulacją szczeliny pomiędzy walcami (typ R), co pozwala na zmianę uziarnienia końcowego. Typowymi materiałami mielonymi są: 
materiały budowalne, węgiel, rudy, minerały, szkło, gleby.

LKW2 LKW2-R LKDW LKW4 LKW4-150
DWUWALCOWE DWUWAŁOWA CZTEROWALCOWE

Masa [kg] 250 250 250 650 950
Zasilanie [V] 400/32A
Wydajność [kg/h] do 100 do 100 200-300 do 800 do 1000
Ziarno wstępne [mm] <40 <40 <100  40-50 <150
Ziarno końcowe [mm] 3-10 1-10 10-20 3-10 <20
Dopuszczalna wilgotność próbki <20% <20% 50% <15%

LMŻ

LKW2-R

PRZESIEWACZE LABORATORYJNE

PRZESIEWACZE SERII LPZE

Przesiewacz służy do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: kruszywa, piaski itp. Urządzenie pozwala 
dokonywać analizy uziarnienia w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy uziarnienia określa się: średnią 
wielkość ziarna, frakcję główną i wskaźnik jednorodności.
Nowa seria przesiewaczy – LpzB-2e  służy do oznaczania składu uziarnienia materiałów pylastych, takich jak: wypełniacze, bentonity, 
gliny, pyły węglowe, pudry formierskie itp. oraz materiałów, które elektryzują się w czasie przesiewania metodą tradycyjną 
(wibracyjną). 

LPzE-2e LPzE-3e LPzE-4e LPzB-2e
Średnica robocza sita [mm] 193 293 393 193
Wysokośc robocza sita  [mm] 25/50 50 60 25
Masa próbki dla piasków/kruszy 0-1500 g 0-8000 g 10-15 kg 0-100 g
Regulacja amplitudy [mm] 0-2,5 0-2,5 mm 0-1,5 mm -
Częstotliwość drgań stała [Hz] 50
Czas przesiewania nastawny 0 - 99 min 0 - 99 min 0 - 99 min
Zasilanie 230
Waga 25 28 30 10
Numer katalogowy 727-LPzE-2e 727-LPzE-3e 727-LPzE-4e 727-LPzB-2e

LPzE-2e

LPzE-3e LPzB-2e
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AS 200 digit AS 200 control

PRZESIEWACZE SERII AS FIRMY RETSCH

Wszystkie przesiewacze laboratoryjne serii AS wyposażone są w napęd elektromagnetyczny opaten-
towany przez firmę Retsch. Napęd powoduje powstawanie wstrząsów w trzech płaszczyznach, co 
powoduje równomierne rozłożenie przesiewanego produktu na całej powierzchni sita. Główne zalety 
serii to przesiewanie z efektem 3D, ekstremalnie prosta obsługa i krótki czas przesiewu z bardzo wysoką 
efektywnością rozdzielania. 

AS 200 BASIC 
Wersja ekonomiczna z ręcznym (za pomocą pokrętła) ustawieniem amplitudy drgań i czasu przesiewania. 

AS 200 DIGIT
Wersja ta posiada cyfrowy wyświetlacz pokazujący czas procesu, operowanie interwałem oraz 
analogowe ustawianie amplitudy drgań.

AS 200 CONTROL
Zapewnia elektroniczne ustawienie czasu, amplitudy drgań oraz interwału. Amplituda drgań jest mo-
nitorowana przez mikroprocesor i automatycznie stabilizowana podczas całego procesu przesiewania. 
Jedna szczególna cecha, wyróżniająca AS 200 control spośród innych przesiewaczy: w miejsce wyso-
kości wibracji także przyspieszenie drgań sit może być ustawiane niezależnie od częstotliwości zasila-
nia sieciowego. AS control może być skalibrowany tak, by zapewnić 100% powtarzalności rezultatów 
przesiewania nie tylko na jednym urządzeniu, ale na wszystkich jednostkach AS 200 control. W ten 
sposób spełniane są wymagania normy DIN EN ISO 9000 dotyczącej przesiewania produktów. Wszyst-
kie parametry przesiewania: wysokość wibracji, czas, interwał są ustawiane, wyświetlane i monitoro-
wane elektronicznie. Dzięki wbudowanemu interfejsowi i dostarczanemu wraz z jednostką (kablowi) 
AS 200 control może być podłączony do komputera i współpracować ze specjalnym oprogramowa-
niem EasySieve, które umożliwia kontrolowanie całego procesu przesiewania i potrzebnej dokumenta-
cji z dokładnością i wszystkimi udogodnieniami.

AS 200 JET
Nowy przesiewacz pneumatyczny  znajduje zastosowanie szczególnie do przesiewania bardzo lekkich 
materiałów o małych rozmiarach cząstek (nawet z dolnej części zakresu mikro). Jest używany z sitami 
o wielkości oczka 10 mikrometrów lub większej. Materiał przesiewany jest w sposób niezwykle delikatny, 
a przy tym nie są potrzebne żadne akcesoria wspomagające przesiewanie. Serię tę charakteryzuje obsługa 
za pomocą jednego przycisku, wyświetlacz graficzny oraz tryb Quick Start. Podobnie jak w AS control, 
możliwa automatyczna analiza wyników po połączeniu z oprogramowaniem EasySieve.

AS 300 CONTROL
Jest jednostką stworzoną specjalnie do pracy z sitami o średnicy 305 mm (12”). Użycie takich sit daje 
możliwość uzyskania 2,25 razy większej powierzchni przesiewania w porównaniu z sitami o średnicy 
200 mm. Tak więc przeciętny czas przesiewania może ulec znacznemu skróceniu. Inną zaletą jest duża 
ilość materiału (do 6 kg), który może być rozdzielony podczas jednej próby. Dla perfekcyjnej powta-
rzalności wyników przesiewania, przyspieszenie sit (zamiast wysokości wibracji) w AS 300 control jest 
programowane niezależne od częstotliwości zasilania sieciowego. Wszystkie parametry przesiewania 
są ustawiane, wyświetlane i monitorowane elektronicznie. Mikroprocesor monitoruje i automatycznie 
ustawia wysokość wibracji na wypadek zmian natężenia i napięcia.  

AS 400 CONTROL
Przesiewacz AS 400 control jest używany do przesiewania suchych materiałów na sitach o średnicy 
do 400 mm. W tym przesiewaczu występują tylko ruchy w poziomie, gwarantują one jednak bardzo 
dobre wyniki przesiewania zarówno materiałów drobnych jak i  grubych. Urządzenie wyposażone 
jest w  certyfikat jakości i  może podlegać kalibracji. Istnieje możliwość zapamiętania 9 programów 
przesiewania. W  razie potrzeby urządzenie można przymocować do stołu laboratoryjnego. Płyta 
podstawowa może wytrzymać bardzo duże obciążenie dzięki 4 niesymetrycznym prowadnicom. AS 
400 control posiada wbudowany interfejs do monitorowania wszystkich parametrów przesiewania 
dzięki współpracy z oprogramowaniem EasySieve (potrzebne łącze w wyposażeniu). 

AS 450 CONTROL
Przesiewacz AS 450 control jest przeznaczony do sit testowych o średnicach 400 i 450 mm. Można go 
użyć zarówno do przesiewania na sucho, jak i na mokro. Zoptymalizowany napęd elektromagnetyczny 
pozwala na osiągnięcie amplitudy 2,2 mm.

AS 450 BASIC
AS 450 basic jest niedrogą alternatywą dla przesiewacza AS 450 control. Jest używany z sitami o wielkości 
oczka 20-125  mm. Czas i amplituda ustawiane są cyfrowo, ma również możliość zapamiętania 1 programu. 
AS 450 basic nadaje się do przesiewanie na sucho.

AS 200 basic

AS 300 control

AS 450 controlAS 400 control
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ŁĄCZY NAS CHEMIA...

AS 200 basic AS 200 digit AS 200 control AS 200 jet AS 300 control AS 400 control AS 450 control AS 450 basic
Zakres pomiaru 20 µm-25 mm 10 μm-4 mm 20 µm-40 mm 45 µm-63 mm 20 µm-125 mm 20 µm-125 mm 
Max. obciążenie 3 kg 6 kg 0,3-100 g 6 kg 5 kg 25 kg 15 kg
Max. liczba frakcji 9/17 - 9/17 7 / 9 / 17 14 / 11 (min. 3) 10 / 7 

Amplituda analogowo
0-3 mm 

analogowo 
0-3 mm 

cyfrowo 
0,2-3 mm 

-
cyfrowo 0,2 - > 

2 mm 
-

cyfrowo 0,2 - > 
2,2 mm 

cyfrowo 0 - > 
2 mm 

Ustawianie czasu analogowo 
1-60 min 

cyfrowo 
1-99 min 

cyfrowo 
1-99 min 

cyfrowo
1-99 min

cyfrowo 
1-99 min 

cyfrowo 
1-99 min 

cyfrowo
1-99 min 

cyfrowo
0-99 min

Liczba programów - - 9 9 9 9 1 9
Ruch przesiewanego 
produktu drgania w trzech płaszczyznach

poziomy ruch 
cyrkulacyjny 

drgania w trzech płaszczyznach

Przesiewanie na sucho tak
Przesiewanie na mokro tak tak tak nie tak nie tak nie
Port szeregowy nie nie tak tak tak tak tak nie

Średnica sit
100 mm/150 

mm/200 mm/
203 mm (8”) 

100 mm/150 mm 
/200 mm

/203 mm (8”) 

100 mm/150 mm 
/200 mm

/203 mm (8”) 
203 mm 

100 mm/150 mm 
/200 mm/203 

mm (8”)
/305 mm /315 

mm 

100 mm 150 mm 
/200 mm/203 

mm (8”)
/305 mm/315 
mm/400 mm 

400 mm/450 
mm 

400 mm/450 
mm 

Max. wysokość sit [mm] 450 mm 
1 sito: 25 mm (1”) 

/ 50 mm ( 2”) 
450 mm 963 mm 830 mm 

Wymiary S x W x G [mm] 400  x  230  x  350 460 x 288 x 305 400 x 235 x 400 540 x 260 x 507 714 x 435 x 658 680 x 280 x 680 
Waga [kg] 30 14 35 70 200 140
Numer katalogowy 435-30.016.0001 435-30.015.0001 435-30.018.0001 435-30.027.0001 435-30.021.0001 435-30.022.0001 435-30.026.0001 435-30.028.1001 

SITA TESTOWE LABORATORYJNE

Sita w oprawach z tworzywa sztucznego lub ze stopu Ak, oczka kwadratowe wykonane z siatki tkanej z drutu ze stali nierdzewnej (w oczkach od 
0,020 do 3,55) lub z blachy perforowanej (w oczkach od 4 do 200 mm). Wykonane wg normy PN ISO 3310 (dostępne także wykonania wg ASTM 
oraz sita kompatybilne z zestawami RETSCH i FRITSCH). Każde sito dostarczone w pudełku z indywidualnym certyfikatem sprawdzenia. 

Średnica* Wysokość 
[mm]

Rodzaj obudowy

Ø 200 mm M 25 tworzywo
Ø 200 mm M 50 tworzywo
Ø 200 mm M 25 stop Ak
Ø 200 mm M 50 stop Ak
Ø 200 mm HB 50 stop Ak
Ø 300 mm M 25 stop Ak
Ø 300 mm M 50 stop Ak
Ø 400 mm M 60 stop Ak

*M –  średnica MULTISERW-Morek, HB – średnica pasująca do sit zachodnich.

Sposób tworzenia numeru katalogowego:

Średnica Wysokość 
[mm]

Rodzaj 
budowy Numer katalogowy*

Ø 200 mm
25

stop Ak 727-200/25/XXX/Ak
tworzywo 727-200/25/XXX/T

0
stop Ak 727-200/50/XXX/Ak

tworzywo 727-200/50/XXX/Ak

Ø 300 mm
25

stop Ak
727-300/25/XXX/Ak

50 727-300/50/XXX/Ak
Ø 400 mm 60 stop Ak 727-400/60/XXX/Ak

*W miejsce XXX należy podać rozmiar oczka np. 500 oznacza sito o oczkach 500 μm, a 3,55 oznacza 
sito o oczkach 3,55 μm. Przykładowo: nr kat. 727-200/50/3.55/Ak oznacza sito w obudowie ze stopu 
Ak o średnicy 200 i wysokości 50 mm i oczkach 3,55 mm.

Tablica rozmiarów oczek sit wg normy ISO 3310
Sita z siatki nierdzewnej wg ISO 3310-1 Sita z blachy perforowanej wg ISO 3310-2

mm µm mm
3,55 900 125
3,15 850 90

3 800 80
2,8 710 63
2,5 630 60

2,36 600 50
2,24 560 45

2 500 40
1,8 425 38,1
1,7 400 31,5
1,6 355 25
1,5 315 22,4
1,4 300 22
1,18 280 20

1 250 19
212 16
200 14
180 12,8
150 12,3
125 11,2
106 11
100 10
90 9,6
80 8
75 6,3
71 6
63 5,6
56 5
53 4
50
40
38
36
32
25
20
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