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labworldsoft® 6 Reactor 
/// Laboratory software til IKA Reactor systemet*

Ident. No. 20117504

DKK 13.500,00

*Kan kun købes i kombination med et IKA-reaktorsystem.

EasySyn 1000 Avanceret reaktor til syntese 
/// ÈT SYSTEM - MANGE MULIGHEDER.

EasySyn er det nye reaktorsystem til organiske eller vandige synteser. Med 

sine dobbelt-væggede reaktorbeholdere fra 500 ml til 5000 ml er EasySyn et 

mellemstort og meget fleksibelt opskaleringssystem, som giver dig sikre og 

reproducerbare kemiske reaktioner. 

Det ergonomisk designede stativ giver mulighed for en hurtig og nem 

udskiftning af reaktorbeholderne, enkel justering af den overliggende 

omrører og justering af arbejdshøjden til brugerens kropsstørrelse. Alle 

komplementære komponenter er tilgængelige fra en enkelt kilde.
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IKA som leverandør af en komplet løsning - Alt passer simpelthen sammen! Med 

en omfattende og konstant voksende produktportefølje er vi i stand til at tilbyde 

dig alle komponenter til en vellykket eksperimentel procedure fra en enkelt kilde. 

Med det perfekt afstemte udvalg af laboratorieudstyr i høj kvalitet er du optimalt 

udstyret. På denne måde kan du supplere dit laboratorium perfekt.

For at drage fordel af disse fantastiske tilbud, skal du besøge vores hjemmeside 

på shop.mikrolab.dk for at bestille online, eller kontakte vores salgsteam direkte 

på ml@mikrolab.dk.

Rabatterne er gældende indtil 31. marts 2023.

+

MEGET 
FLEKSIBEL

EasySyn 1000 Advanced 
/// Reaktor til syntese

 › Volume: 1000 ml

Ident. No. 17755229

DKK 51.000,00  
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VACSTAR control              
/// 4-kammer membran-vakuumpumpe

 › Integreret vakuumcontroller

 › Høj sugeevne på 22 l/min ved minimum 2 

bar

 › Vakuum sikkerheds-emissionskondensator 

(VSE 1) kan købes som tilbehør

Ident. No. 17546545

DKK 30.645,00

HRC 2 lite           
/// Kompakt køle- og varmecirkulator

 › Kraftig køle- og varmekapacitet på 400 W og 1000 W

 › Designet til enkle køleopgaver fra -10 til 100 °C

 › Kompakt og pladsbesparende design

 › Konstant høj kølekapacitet på grund af det 

rengøringsvenlige netfilter

 › Stort arbejdsvolumen på 2,5 liter 

Ident. No. 20104311

DKK 19.570,00 

Et komplet reaktorsystem fra IKA
/// KOMMUNIKATION FRA ENHED TIL ENHED GIVER MULIGHED FOR EN KOMPLET LØSNING FRA ÉN ENKELT 

KILDE

Dine fordele med et enkelt blik:

 › Optimal temperaturstyring af de dobbeltvæggede reaktorbeholdere med vores temperaturreguleringsinstrumenter 

 › Præcis overvågning ved visning af reaktionstemperaturen på omrørerens display

 › Vakuumanvendelse kan realiseres med vores vakuumpumper

 › Procesautomatisering og automatisk datalagring/evaluering med vores laboratoriesoftware labworldsoft® 6

Herunder finder du alle perifere enheder til dit komplette reaktorsystem fra IKA.

SE VIDEOEN

www.ika.com/video

IKA Synthesis Reactors

NYT!

https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Synthesis-Reactors-Videos-cpv-234/
https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Synthesis-Reactors-Videos-cpv-234/


KS 4000 i control
/// Inkubator-shaker  

 › Ideel til uovervåget drift i et temperaturkontrolleret miljø

 › Kontrolelementer med antimikrobiel belægning for at reducere 

bakterier

 › Integreret PID-temperaturstyring

 › Enheden stopper automatisk, når låget er åbent

Ident. No. 10532724

DKK 49.450,00  
 

NYHED

RV 8 pro V Complete
/// Komplet løsning til rotationsfordamper

Pakken indeholder:

+ RV 8 V rotationsfordamper

+ højeffektivt vertikalt glaskondensatorsæt

+  Vakuumpumpe VACSTAR digital inkl.   

controller VC 10 lite

+ Recirkulationskøler RC 2 lite

+ Alle nødvendige kabler og forbindelser

Ident. No. 10011411

DKK 64.150,00 
 
 

Yderligere tilbud

MultiDrive control BT Package 

Formaling uden kryds-kontaminering – er mulig med MultiDrive 

control BT Package, hvor det autoklaverbare engangskammer BT 

250 er inkluderet. Endvidere kommer pakken med den påkræve-

de TC1 sikkerhedskappe.

Blenderen giver en god fleksibilitet med høj ydeevne og er yderst 

let at betjene.

 › Rotationshastighed fra 3000 rpm til 20000 rpm

 › Integreret køling i formalingskammeret

 › Temperaturføler med tilhørende mulighed for at kode en maks. 

temperatur, så følsomme prøver ikke bliver ødelagt

 › Kammergenkendelse vha. RFID

Ident. No. 10007086

DKK 26.715,00 

RCT basic
/// Magnetisk omrører

 › Hærdet brudsikker glasoverflade 

 › Stort display med letlæseligt LED-display

 › Oplyste symboler til visning af vigtige 

statusoplysninger 

 › USB og RS232 interface 

Ident. No. 17779657

DKK 6.258,00 
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IKAworldwide // #lookattheblue

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Tel: +49 7633 831-0, eMail: sales@ika.de

Web: www.ika.com
Der tages forbehold for tekniske 
ændringer og prisændringer. 
Priserne er gældende fra 1. januar til 31. 
marts 2023, ekskl. moms.

Få dine rabatter nu med 

kampagnekoden: 

Specials123


