MESSETILBUD
& NYHEDER

MIKROLAB AARHUS A/S

Alle messetilbud er
gældende hele 2019
NB: månedstilbud
kun til 30/9-2019

Fortid, nutid, fremtid
- Mikrolab gennem alle tider
Mikrolab Aarhus A/S fejrer i år 50 års jubilæum.
Mikrolab Aarhus A/S er et moderne, innovativt firma med fokus på højt kvalificeret salg og udvikling af
laboratorie- og miljømåleudstyr til kunder i ind- og udland. Med over 50 års erfaring indenfor produktion og
salg af laboratorieudstyr, gør det os til en af de førende i vor branche.
Mikrolab har eget specialværksted og har derfor mulighed for at fremstille det som du lige står og mangler. Vi
kan levere alt lige fra små adaptere til store automatiseringsudstyr. Kontakt os vedr. en opgave og sammen
med dig vil vore teknikere/fagfolk finde en løsning, der passer til netop din applikation.

Prøv vores webshop, som gør det
nemt at orientere sig og afgive
ordrer i en travl hverdag.

I år har vi udvidet vores lager med
endnu flere varer, som vi kan levere
fra dag til dag.

Hjemmesiden er også udvidet, så nu
har du mulighed for at chatte med
os på LiveChat...

2019
Mikrolab fejrer
50 års jubilæum
som leverandør
af laboratorieartikler
både som producent
og distributør.

2015
Pia Aagaard Laursen
overtager Mikrolab.

ML på adressen Axel Kiers Vej
34, Højbjerg, 2015

1996
Sortimentet er udvidet
og ML er ikke kun
distributør af tilbehør til
kromatografi, men har
også et bredt sortiment
indenfor miljøområdet.

2014
Rita og Vagn Aagaard
Hansens datter Pia
Aagaard Laursen
tiltræder som direktør.
ML udstilling på Dan-Miljø i
Herning, 1996

1985
1981
Et tidligere snedkerværksted på Axel Kiers
Vej 20A bliver ledigt og
Mikrolab flytter ind.
GC82 ser dagens lys.

Der flyttes til de
nuværende lokaler på
Axel Kiers Vej 34, hvor
der er større lager og
produktionsfaciliteter.
Rita og Vagn Aagaard Hansen
med GC82 og Oxidograph

1977

1973

Mikrolab Aarhus A/S bliver
firmaets nye navn som
familieejet aktieselskab.
Vagn Aagaard Hansen
ansættes og begynder
udviklingen af udstyr.

Firmaet flytter til
Valdemarsgade.
Her anskaffes en drejebænk, og fremstillingen
af kundespecifikke
produkter starter.

HKH Margrethe II,
foran ML
stand,
1972

Pakket glaskolonne

1971
Bliver distributør af SGE;
tilbehør til kromatografi.
En laboratorietekniker
ansættes og produktionen af pakkede
kolonner starter op.

1972
Udstiller 1. gang i
DK; i Bella Center
Planche fra stand
i Dublin, 1970

1969
Mikro-laboratoriet
Rita Hansen ApS
starter i kælderen
under privaten på
Venusvej, hvor der
laves graviditetsanalyser.

1970
Udstiller 1. gang i Dublin.
Her udstilles nyudviklingen
ML Gas Puritubes.

Strækbare
Silikone låg







Nyt og smart låg, der passer til mange
forskellige beholdere
Let at rengøre, tåler opvaskemaskine
Genanvendeligt og miljøvenligt
alternativ til alu-folie og film
Temperaturer fra -40°C til +180°C
Kemikalieresistente
Autoklaverbare

Nyt og forbedret
Sikkerhedslåg






Passer til GL 45 åbninger
Farlige dampe blokeres
Ingen skift i retentionstid pga.
fordampning
Nyt og forbedret design i ubrandbart
materiale

The ‘Werner’
Manifold







Sikker og let håndtering
The ‘Werner’ passer til GL 80 flasker
Installer op til fire GL 45 sikkerhedslåg
Ingen risiko for fare eller kontaminering
Beskytter laboratoriet, miljøet og HPLC
systemet

Pipette Startkit,
Quick-Set (QS)

VSL 10570999

før: 10.800 kr.

Elektronisk crimper,
11 mm
Specifikationer for VSL 10570999
 Sættet består af 2-20ul, 20-200ul,
100-1000ul, 3 holdere og 3 racks
med spidser
 5 programmerbare volume pre-sets
 Forsynet med udskifteligt CR2 batteri
 Mekanisk 2-step stempel (med
overblow) low-force stempel
operation
 Ergonomisk design

før: 6.530 kr.

Specifikationer for CR 6A11C0
 11 mm lukkehoved
 Passer til standard laboratorie
vials og septum med alu-cap
 Ergonomisk design
 Indstilles på display i toppen
 Reproducerbar og præcis
lukning
CR 6A11C0

Magnetomrører med
varme, 10 positioner

før: 12.400 kr.

Specifikationer for PHO RSM0310KH
 Temperatur RT +5 - 120°C
 Hastighed op til 1100 rpm
 Omrører 0,4 liter (H2O) per position
 Analog hastighedskontrol på hver række
 Varmeplade i rustfrit stål med silicone
film, som sikrer anti-slip og antikorrosion
 2 års garanti

PHO RSM0310KH

Centrifuge,
high-speed model
før: 12.480 kr.

PHO CD3024

Specifikationer for PHO CD3024 inkl. rotor
PHO CD24242
 Quick spin funktion
 500-15000 rpm med 10 rpm intervaller
 Hastighed kan sættes som rpm eller g
(max. 21380 g)
 Af sikkerhedsmæssige årsager er
centrifugen udstyret med dual-door
interlock og self-control af hastighed og
temperatur
 Bio-safe rotor til 24x1,5/2ml (CD24-24-2),
18x5 ml eller 36 x 0,5ml rør. PCR adaptere
til 0,5 og 0,2 ml rør som tilbehør
 2 års garanti

Magnetomrører med
varme, stor kapacitet
Specifikationer for PHO RSM02HS+
 Omrører op til 20 liter (H2O)
 Temperatur RT +5 - 340°C
 Hastighed op til 1500 rpm
 Tilslutning af PT-1000 føler
 Justerbar sikkerhedstemp. (100-350°C)
 RS-232 interface
 2 års garanti
 Stort udvalg af tilbehør*

før: 3.890 kr.

PHO RSM02HS+

før: 2.170 kr.

Specifikationer for PHO RSM10HS
 Omrører op til 3 liter (H2O)
 Temperatur RT +5 - 280°C
 Hastighed op til 1500 rpm
 Tilslutning af PT-1000 føler
 Sikkerhedstemperatur (320°C)
 2 års garanti
 Stort udvalg af tilbehør*

PHO RSM10HS

Magnetomrører med
varme, kompakt model
*Beskyttelsescover, reaktionsblokke til runde kolber 50-500ml samt til vials 4-40ml, PT-1000 føler og holder.

Analysevægt,
intern kalibrering

før: 7.875 kr.

Specifikationer for KER ABJ1204NM
 Max. 120g, 0,1mg
 OIML certificeret
 Verifikation: 1mg
 Intern kalibrering (auto eller manuel)
 Automatisk intern justering ved
temperaturændringer på ≥2°C eller
tidstyret hver 4. time.
 Automatisk dataoutput til pc/printer
 Stort udvalg af tilbehør*

KER ABJ1204NM

Chill-bucket,
komplet model

Specifikationer for KEN 67200001
 Sættet leveres med beholder, låg,
2 køleelementer og vaskepose med
2 liter granulat/perler
 Temperatur -80 til 350°C
 Kan genanvendes, vaskes med sæbe
eller desinficeres med 70% ethanol)
 Ingen prøver der flyder rundt i smeltet is

før: 3.504 kr.

KEN 67200001

*Ionizer, DAkkS kalibreringscertifikat, densitetssæt, vejebord, beskyttelsescover og kalibreringslodder mm.

Vandbad,
22 liter
Specifikationer for PHO WB22
 Temperatur: RT +5°C til 100°C
 Låg i rustfrit stål
 Med timer funktion og start-delay
 Recirkulationspumpe med justerbar
hastighed
 Racks kan købes som tilbehør
 2 års garanti

før: 7.800 kr.
PHO WB22

før: 44.660 kr.

N2-generator,
TOWER+ model
Specifikationer for VI DBN2T750EU
 Renhed: 99,999% N2
 Flow: 500-4000 ml/min
 Leverer op til 5 bar (75 psi)
 Pladsbesparende design
 Minimal vedligehold og overvågning
 Ideel for GC, ECD, TOC, DSC, ICP, ELSD
og inkubatorer

VI DBN2T750EU

Byonoy
LED-Elisa Reader







Lille og kompakt design (0,9 kg)
Hurtig udlæsningshastighed
Pålidelige måleresultater
Ingen vedligehold – LED lyskilde
Passer til 96-brøndsplader
Tilsluttes til pc vha. USB

PCRmax
Alpha cycler 196






Gradient (steps 1-29°C)
Blokke til 96- eller 384-brøndsplader
Nem programmering og overblik over kørsler
Med appen Alpha Track kan programforløb
og systemets tilstand følges via mobil
Tilsluttes til pc vha. USB

JENWAY - 6300
spektrofotometer






Bølgelængde: 320-1000 nm
Simpel og intuitiv menu
Resultataflæsning: Absorbans, %T
eller koncentration mode
Stabile og pålidelige resultater
Stort display samt RS-232 interface

BINDER – Skabe til alle formål




BINDER tilbyder et kæmpe
produktsortiment, som
inkluderer CO₂-inkubatorer,
køleinkubatorer, klimakamre,
varmeskabe, frysere og meget
andet
Enheder i mange størrelser fra
20 til 1020 liter

BANDELIN - Ultralydsbade




BANDELIN tilbyder en bred vifte af
højeffektive ultralydssystemer til
rengøringsprocesser og kemisk analyse
Enheder fra 13 til 230 liter
Stort udvalg af tilbehør

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg løbende
med i vores nyheder…..

Axel Kiers Vej 34 – 8270 Højbjerg
+45 8626 6129 – ml@mikrolab.dk – mikrolab.dk

50 kr.
før op til 119 kr.

Sprøjteflaske
Turn’n’Spray, 250ml:
BUR 03090002,
1 stk. 50kr.

BEMÆRK:
Månedstilbud er
gældende indtil
30/9-2019
Glas-vial 2ml
med krave:
ML 33003VU,
1pk. (100stk.) 50kr.

Målebæger, 250 ml,
PP, blå skala :
VL 610081,
6 stk. 50kr.

Stativ til vials ø13,7-16mm:
ZI 3088300, 1 stk. 50kr.
Kapsel med
septum:
ML 33032,
1 pk. (100 stk.) 50kr.

