Vårt nya produktsortiment
”lablight” finns i vår
nyöppnade webshop
Hettich Labinstruments nya sortiment innehåller

Hettich Labinstrument AB tillhandahåller

såväl mini centrifuger, blandare, mini roller, rotator,

innovativ utrustning och förbrukningsmaterial av

mixer, skakare, omrörare, värmeblock, värmebad m.m.

rätt kvalitet från världsledande tillverkare samt

Allt i utförande för att enkelt kunna placeras på

service för laboratorie- och processverksamhet

arbetsbordet.

inom industri, forskning och sjukvård.

Passar utmärkt till kliniskt bruk, skolor och forskning.

Vi knyter den stora globala kompetensen med

Det är inte bara storleken på produkterna och

den lokala kunden i Sverige och återför

utformningen som gör dem till vinnare inom medicinsk

erfarenheterna tillbaka till tillverkarna för vidare

forskning utan också när det gäller priset.

utveckling. Hettich Labinstrument AB tillför
världsledande högteknologisk kompetens och

Gå in på www.hettichlabinstrument.se och klicka på

säker, ekonomisk drift.

webshop då kommer du direkt till produkterna och kan
göra din beställning.
Det har aldrig varit lättare för medicinsk forskning att
möta framtidens krav redan i dag!
Välkommen som vår kund!

Kuskvägen 8 | SE-191 62 Sollentuna, Sweden
Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90
info@hettichlabinstrument.se

www.hettichlabinstrument.se
www.hettichlabinstrument.se

Handla vårt
nya sortiment
”lablight”
online

1.Mini Centrifuger

8.Orbital skak

Personlig centrifug perfekt för kliniskt
bruk eller forskning. Separera eller
mikro filtrera snabbt och enkelt.
Finns i tre utföranden.

En skak med stort användningsområde
och många olika tillbehör för rör flaskor.
Placera den i en inkubator och du har fått
en skakinkubator.

2.Blandare
Tystgående enkel blandare för rör ifrån
1,5 ml upp till 50 ml. Olika rörtyper
kan blandas samtidigt. Två modeller
med fast eller variabel hastighet.

3.Rotator
Perfekt för applikationer där effektivitet
och kontinuerlig mixning av prover är
nödvändig. Klarar 2 - 50ml rör.
Välj mellan två modeller.

Hettich Labinstrument
introducerar ”lablight”
Lablight är speciellt framtagen för kliniskt bruk,
universitet och forskning. Produkter som placeras på
arbetsbordet och ger ett perfekt resultat.
Priset blir ingen tung överraskning.
Gå in på www.hettichlabinstrument.se
och välj din produkt .

9.Magnet omrörare
Robusta motorlösa magnetomrörare
för underhållsfri drift med LED eller LCD
display med eller utan värme. Fem nivåer
för omröring beroende på viskocitet.

10.Multi-positioners
magnetomrörare
Designad för parallell och serie omrörning. Kontroll panelen kan kopplas loss
för användning i vattenbad.
Upp till 15st magnet positioner.

4.Mini Roller

6.Mini Vortex

11.Digitala värmeblock

Roller för mixning av vätskor, cell
kulturer, hybridisering med mera.
Fungerar lika bra i olika miljöer såsom
CO2 inkubatorer eller på bänken.

Din personliga vortex i extremt kompakt
utförande med fast hastighet och färgkodade skak huvuden i fyra färger.

Mikroprocessorstyrda för högsta
stabilitet och precision. Finns i flera
utföranden med maximalt 4 block för
olika typer av rör.

5.Vortex Mixer

7.3D Nutating skak

12.Mini vattenbad

Nödvändig basapparat för mixning

Ekonomisk 3D skak för mixning av prover
med en kombination av orbitala rörelser
och skak som innebär en försiktig och
noggrann blandning.

Litet vattenbad med övertemperaturskydd. Olika temperatur program kan
sparas. Ett antal insatser för olika rör
finns att tillgå.

och omrörning för ett stort antal
applikationer. Klarar rör, mikroplattor
eller PCR strips.

