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1 dimat 

Handcentrifuge                                                                                                                 HETTICH 

Eenvoudige centrifuge met handaandrijving. Te bevestigen op de rand van de tafel d.m.v. de regel-
bare tafelklem. Zelfsmerende en onderhoudsvrije tandwielen. Buishouders uit kunststof. 
• vrijzwierende rotor voor 4 conische buisjes van 15 ml  
• snelheid: max. 3000 t/min 
• RCF: max. 1300 g 

Art. nr.  100021                                                                                                           210,00 € 

Centrifuge EBA 200                                                                                                           HETTICH 

Compacte tafelcentrifuge voor algemeen laboratorium gebruik. Het deksel is uitgerust met een auto-
matische vergrendeling tijdens het draaien van de rotor. 
• hoekrotor voor 8 buisjes van max. 15 ml  
• snelheid: 500...6000 t/min in stappen van 100 t/min 
• RCF: max. 3460 g 
• timer: 1...99 min of continu gebruik 
• display: snelheid, timer en RCF 
• afmetingen: 261 x 353 x 228 mm 
• gewicht: 8 kg 
• voeding: 230 V~ 

Art. nr.  118000                                                                                                        1.060,00 € 

Centrifuge NB 2615/1                                                                                                        NAHITA 

Compacte tafelcentrifuge voor algemeen laboratorium gebruik. Het doorzichtig deksel is uitgerust 
met een automatische vergrendeling tijdens het draaien van de rotor. 
• hoekrotor voor 6 buisjes van 15 ml  
• snelheid: 1000...4000 t/min in stappen van 500 t/min 
• RCF: max. 1760 g 
• timer: 1...60 min  
• display: snelheid en timer 
• afmetingen: Ø 260 x 280 mm 
• gewicht: 4,5 kg 
• voeding: 230 V~ 

Art. nr.  202-002                                                                                                          502,00 € 

Centrifugeerbuisjes  

Polycarbonaat (PC)      

Volume Bodem Afmetingen Graduatie Art. nr. VPE  

15 ml conisch Ø 17 x 120 mm 15 ml / 0,2 ml 310510  10 stuks 32,55 € 

AR® glas    

Volume Bodem Afmetingen Graduatie Art. nr. VPE  

15 ml conisch Ø 17 x 115 mm zonder 120010    5 stuks 14,25 € 
15 ml conisch Ø 17 x 115 mm zonder 120000 100 stuks 57,00 € 

15 ml conisch Ø 17 x 115 mm 10 ml / 0,1 ml 121040 100 stuks 164,00 € 

15 ml rond Ø 17 x 100 mm zonder 779022 100 stuks 39,15 € 
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2 dimat 

Microcentrifuge MINI-STAR                                                                                         
Deze kleine en handige microcentrifuge is bijzonder geschikt voor het snel centrifugeren van oplos-
singen tijdens DNA- en PCR-experimenten. Uitgerust met een doorzichtig veiligheidsdeksel. Bij het 
sluiten van het deksel accelereert de rotor in enkele seconden tot het maximum toerental. Geleverd 
met 2 uitwisselbare rotoren. 
• hoekrotor voor 6 microbuisjes van 1,5 of 2 ml en 6 microbuisjes van 0,2 ml 
• buizenstriprotor voor 2 x 8 PCR-microbuisjes van 0,2 ml 
• snelheid: max. 7200 t/min 
• RCF: max. 2350 g 
• afmetingen: 150 x 170 x 120 mm 
• gewicht: 650 g 
• voeding: 230 V~ 

Art. nr.  060200                                                                                                           195,00 € 

Microbuisjes - polypropyleen (PP) 

Volume Graduatie Art. nr. VPE  

1,5 ml 0,1-0,5-1,0 -1,5 ml 805000   500 stuks 10,40 € 

Type 

Standaard 

Eppendorf 1,5 ml 0,1-0,5-1,0 -1,5 ml 251500 1000 stuks 43,30 € 

PCR-microbuisjes - polypropyleen (PP) 

Type Volume  Art. nr. VPE  

Standaard 0,2 ml  813050  1000 stuks 40,55 € 

Rek voor microbuisjes                                                                                         
Rek uit polypropyleen voor 20 microbuisjes van 1,5 ml. Genummerde posities. Autoclaveerbaar tot 
121°C. Afmetingen: 210 x 70 x 37 mm. 

Art. nr.  806050                                                                                                              8,45 € 

Rek voor microbuisjes                                                                                         
Rek uit polypropyleen voor 80 microbuisjes van 1,5 of 2 ml. Temperatuurbestendigheid: -80...125°C. 
Autoclaveerbaar tot 121°C. Afmetingen: 225 x 65 x 28 mm. Kleur: blauw (tevens te verkrijgen in 
rood, oranje, geel, groen en violet). 

Art. nr.  225600                                                                                                              6,30 € 

Rek voor PCR-microbuisjes                                                                                         
Rek uit polypropyleen voor 96 PCR-microbuisjes van 0,2 ml. Ook bruikbaar voor strips met 8 of 12 
buisjes. Genummerde posities. Autoclaveerbaar tot 121°C. Afmetingen: 130 x 90 x 34 mm. Kleur: 
blauw (tevens te verkrijgen in rood, oranje, geel en groen). Geleverd met doorzichtig deksel. 

Art. nr.  226040                                                                                                            12,70 € 
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