
Efterårstilbud

Fra 40.300,-

2.500,-

2.200,-

pH-metre

- Display af pH-/mV- og temperaturværdier

- Automatisk ORP 1-punkt kalibrering

- IP 54 (EC31PH1) / IP 57 (EC21PH1)

PHO EC31PH1—Kampagnepris 2.500,00 excl. moms

Leveres inkl. elektrode, holder og bufferopløsning

PHO EC21PH1—Kampagnepris 2.200,00 excl. moms

Leveres i robust transportkasse med alt tilbehør

OPENTRONS OT-2 Liquid Handling Robot

OT-2 robotten kan automatisere hundredevis af protokoller og workflows.

Hvis du kan pipettere det manuelt, kan det automatiseres med OT-2.

ÅBEN, FLEKSIBEL, BRUGERVENLIG

Brug egne forbrugsvarer og design nemt protokoller med den intuitive grafiske 

brugerflade.

Alle kan være med!

HURTIG OG UTRÆTTELIG

Fyld en 96-brøndsplade på 20 sekunder. Arbejder mens du tænker.

NØJAGTIG OG PRÆCIS

Ligesom dine pipetter

Prisen starter ved 40.300,00 excl. moms, og du kan sammensætte din 

løsning med tilbehør og pipetter som du ønsker.

shop.mikrolab.dk - Laboratorieudstyr og forbrugsvarer til alle formål



20% rabat

Pipetter med superb komfort og pålidelighed

Tacta, den nye mekaniske pipette, der gør pipettering nem og sikker og samti-

dig producerer nøjagtige og pålidelige resultater—hver gang. 

Den prisvindende Picus® har mange avancerede funktioner og et design der redu-

cerer risikoen for arbejdsskader. Den fuldt elektroniske pipette sikrer maximal 

nøjatighed og repeterbarhed på dine resultater.

Sartorius Picus 1-kanals pipette 4.830,00 4.106,00

Sartorius Picus 8-kanals pipette 7.455,00 6.337,00

Sartorius Picus 12-kanals pipette 8.925,00 7.586,00

Sartorius Tacta 1-kanals pipette 2.228,00 1.782,00

Model Listepris Kampagnepris

Sartorius Tacta 8-kanals pipette 6.008,00 4.806,00

Sartorius Tacta 12-kanals pipette 6.773,00 5.418,00

arium® mini Ultrarent vand

Kompakte laboratorievand-systemer til 10 liter/dag

• Pålidelig: Leverer konstant høj vandkvalitet for pålidelige og reproducerbare resultater

• Intuitiv: Touch-aktiveret farvedisplay med direkte adgang til alle vigtige indstillinger

• Innovativ: Med den unikke ”bag tank” teknologi (afhængig af model), en reservoir-pose, der-
sparer tid med rengøring af tank 

Fra 17.820,- Kun 14.640,-

MA35M
Tørstofanalysator, IR, thermogravimetrisk

Entris® II - Mest værdi for pengene

ENTRIS II serien af basisvægte fra Sartorius. Vægtene 

har 12 indbyggede applikationer og fås både med 

intern og ekstern kalibrering i et stort udvalg af mo-

deller



Model Pris

MIXdrive 15 incl. MIXcontrol 20 11.700,00

MIXdrive 15 HT m. varme incl. MIXcontrol 20 15.700,00

Basis-udstyr til 
attraktive priser

2mag Mixdrive
Ultraflad, vedligeholdelsesfri magnetomrører 
med helt op til 60 omrørepositioner

MIXdrive 15—15 omrøre-positioner, induktiv 2mag magnetisk 
drive system for kraftfuld omrøring, op til 3000 ml per omrøre-
position, 100% synkroniseret hastighed, ryk-fri omrøring, også 
ved lave hastigheder. Fuldt indkapslet og hermetisk lukket kabi-
net, IP68, vand-, støv- og bakterietæt, ekstremt robust konstruk-
tion, nem at rengøre og maximal holdbarhed. Kan nedsænkes i 
vand– og oliebade, egnet til brug i CO2-inkubatorer og ovne.

Vortex-mixer—0-2500 rpm

Kun 1.040,-
DKK excl. moms

Magnetomrører m. varme
amb. +5-280 oC

Kun 1.750,-
DKK excl. moms



Mistral Nitrogen-generator

Til LC-MS/MS og ELSD applikationer

Mistral nitrogen-generator er specielt designet til at opfylde de høje krav til flow, 

tryk og renhed i LC-MS systemer.

Generatoren kan også anvendes til inddampning af solventer i forbindelse med 

prøveforberedelse.  Den velkendte PSA (pressure swing adsorption) teknologi 

anvendes til at skille nitrogen fra andre gasser i trykluft.

Normalpris: 93.598,00 — KAMPAGNEPRIS 80.000,00 excl. moms

80.000,-

Knauer Azura HPLC
Komplet isokratisk HPLC-system, specielt til enkle og

hurtige metoder til bestemmelse af sukker,

organiske syrer og alkoholer

Hjertet i systemet er Azura detektor RID 2.1L, der har en

enestående linearitet og følsomhed. De øvrige system-

komponenter er søjletermostat CT 2.1 og pumpe P6.1L.

Pumpen kan levere et flow på op til 10 ml/min, og tryk op

til 860 bar.

Systemet er velegnet til sukker, organiske syrer og

alkoholer, der er vigtige komponenter i fremstillingen

af mange fødevarer, lægemidler og biobrændstoffer.

Samlet pris: DKK 155.460,00 excl. moms

Du kan finde alt til chromatografi på shop.mikrolab.dk

HPLC, UHPLC, LC, GC, SPE og Flash kolonner, fittings, chromatografirør, vials, 

mikroplader, TLC-plader, solventer, reservoir– og wastehåndtering

Komplette LC-systemer i tysk kvalitet
Mangler du et LC-udstyr til en specifik analyse, har vi et bredt og fleksibelt udvalg



Model Listepris Kampagnepris

Varmebad 6L med granulat, 80 oC 16.173,00 11.450,00

Varmebad 14L med granulat, 80 oC 21.777,00 15.399,00

Varmebad 20L med granulat, 80 oC 26.264,00 18.570,00

JULABO CORIO Vandbade

Cirkulationsbade med arbejds-temperatur fra 

+20 til 100 oC

Model C-B19 med stålkar/Model C-BT19 med transparent plastkar

Vandbadene har let aflæseligt display, og er ekstremt støjsvage. Tem-

peraturstabilitet på +/- 0,03 oC

Volumen på karret er 14-19 liter

Vandbade med og UDEN vand

Model Pris

Model C-B19 8,760,00

Model C-BT19 7.290,00

Vandbade uden vand

INTET SPILD—INGEN FORDAMPNING—INTET BEHOV FOR STATIVER

Fås både i stationære store modeller og mindre transpor-

table beholdere

Chill Bucket

Komplet sæt med beholder med 

låg, perler, pose til perler og

køleelement.

3.490,-



Binder ULT-fryseskabe serie UF-V
Ultra lav-temperatur frysere med klima-neutrale kølemidler

• Laveste energiforbrug i klassen

• Multi-niveau sikkerhed—Lyd, lys,  datakommunikation og
batteribackup for temperaturdisplay

• Fremstillet i Tyskland

• 5 års garanti

Model KBFS115—102 liter 68.500,00 56.575,00

Model KBFS240—247 liter 75.800,00 62.614,00

Model KBFS720—700 liter 103.600,00 85.530,00

Model KBFS1020—1020 liter 121.400,00 100.328,00

Model Listepris Kampagnepris

Binder Klimakamre KBF-S Solid.Line

Denne serie af kamre er lavet til langtidstest og accellereret stabilitetstest af pharma 

produkter jf. ICH Q1A. Det rustfrie og kondenseringsfrie kammer sikrer en stabil tempe-

ratur og fugtighed, selv i et kammer, der er fyldt. Temperatur fra 0 til 70 oC, fugtighed 

fra 20 til 80% RH.

Axel Kiers Vej 34 — 8270 Højbjerg

8629 6111 — ml@mikrolab.dk

https://mikrolab.dk

5 års garanti

Model Listepris Kampagnepris

Model UFV500 — 477 liter 102.000,00 89.000,00

Model UFV700 — 700 liter 112.400,00 99.000,00

Tilbuddene er gyldige til 20.12.2020, hvis ikke andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl.

mailto:ml@mikrolab.dk
https://mikrolab.dk

