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Kanonpriser på centrifuger!
Se sid 17 och 20

Inbytespriser på pipetter
Se sid 4

Unik kampanj på Klass II
Säkerhetsbänk
Se sid 19

Vi presenterar

innoGUARD

Marknadens modernaste
dragskåp!
Läs mer på sid 10-11
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Din leverantör av laboratorieutrustning

Nytt på Ninolab

Vill du vara först med det senaste?
Gör ditt lab rent och snyggt!
Steelcos nya front är unik med glasdörr och touchpanel,
och dessutom är den snygg!
Användarvänligt handtag gör maskinen lätt att öppna!
Lägre modell passar under bänk!
Dimensioner: utv. (BxDxH) 600x630x820 mm

Kontakta
Katrin Boström
för mer information:
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Steelco har ett stort utbud av diskmaskiner, från små och stora laboratoriediskmaskiner, maskiner för djurburar/
flaskor till stora pharmadiskmaskiner.
De tillverkas på beställning och
utformas efter kundens önskemål. Kontakta oss så hjälper
vi dig hitta rätt maskin för
just dina behov!

Rent och snyggt på labbet får du
även med ultraljudbad från Elma
Tyska Elma producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri.
Finns i flera olika serier och storlekar samt med eller utan värme.

Kampanj!
S30H med värme

5 550:Tankvolym: 2,75 liter
Tankmått: (WxDxH) 240x137x100 mm

2

Nytt på Ninolab

Nytt från

Biotools agarkokare produceras i Schweiz
och finns i två storlekar, PC10 och PC20.
Producerar agar från 0,5 liter upp till 16 liter
färdig lösning.
Enkel och säker att hantera!

PetriSwiss200 (PS200) är en ny karusellmodell
med en kapacitet på upp till 800 plattor/ timme.

PetriSwiss20mini (PS20mini) är en liten,
kompakt petriskålfyllare för dig som kör
mindre batcher. PS20mini kan konfigureras att köra både 60 mm samt 90 mm
plattor, alternativt välja endast en av
storlekarna på plattor.
PS20mini har en kapacitet på ca 475
plattor/ timme alternativt 20 st/ 2,5 min.
PetriSwiss (PS900) är en petriskålfyllare
för dig med behov av High Throughput.
PS900 har en kapacitet på upp till 900
plattor/ timme!

Kontakta
Katrin Boström
för mer information:
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Glöm inte att vi även har små
och behändiga bordsautoklaver!
• Går att få med vakuum och snabbkylning.
• Temperatursensor ingår alltid för att säkerställa
temperaturen vid steriliseringen.
• Finns även i större modeller från 55 till 195 liter.
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Många gamla pipetter på laboratoriet?
Passa på att byta ut dem!
Vid köp av nya Finnpipette F1 och F2 erbjuder vi nu 30% rabatt när ni byter ut
era gamla pipetter oavsett märke!
Erbjudandet gäller på både enkanalspipetter och multikanalspipetter, t.o.m. 2012-06-30

Finnpipette F1

Finnpipette F2

•
•
•
•

• Helt autoklaverbar
• Lätt och enkel pipettering
• Tvådelad pipetteringsknapp med roterande övre
del oberoende av volyminställning
• Avancerad volyminställningsmekanism AVG, som
förbättrar noggrannhet och precision
• ”Super blow out”-mekanism för att garantera
dispensering av mikrodroppar (för volymer 0,2-50 µl)
• Mjuk spetsavkastare
• 5 års garanti

Antimikrobiell yta
Justerbart fingerstöd, 120°
”Set and Forget”-knapp för låsjustering av volymen
Avancerad volyminställningsmekanism AVG,
som förbättrar noggrannhet och precision
• ”Super blow out”-mekanism för att garantera
dispensering av mikrodroppar (för volymer 0,2-50 µl)
• Mjuk spetsavkastare
• 5 års garanti
Prisexempel:
Finnpipette F1, 100-1000µl, en kanal
Ord.pris: 2 400:- Inbytespris: 1 680:-

Kontakta
Maria Olsson
för mer information:
070-766 72 16
mol@ninolab.se

Prisexempel:
Finnpipette F2, 100-1000µl, en kanal
Ord.pris: 2 200:- Inbytespris: 1 540:-

Nu har vi även Molecular BioProducts ART Tips!
Kontakta oss för mer information.

20% rabatt på de populäraste vågarna från Precisa!
EP220A

(Ord. pris 33 500:-)

EP620M / ES620M

20 480:- / 15 880:-

EP1220M / ES1220M

24 640:- / 20 080:-

EP2200C / ES2200C

15 880:- / 12 560:-

EP4200C / ES4200C

17 120:- / 13 800:-

EP6200D / ES6200D

14 640:- / 11 720:-

EP8200D / ES8200D

15 880:- / 12 960:-

Kapacitet 620 g och läsbarhet 1 ml
Kapacitet 1220 g och läsbarhet 1 mg
Kapacitet 2200 g och läsbarhet 0,01 g
Kapacitet 4200 g och läsbarhet 0,01 g

Kapacitet 6200 g och läsbarhet 0,1 g

Kapacitet 8200 g och läsbarhet 0,1 g
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26 800:-

Kapacitet 220 g och läsbarhet 0,1 mg

(Ord. 25 600:-) (Ord. 19 850:-)

(Ord. 30 800:-) (Ord. 25 100:-)

(Ord. 19 850:-) (Ord. 15 700:-)

(Ord. 21 400:-) (Ord. 17 250:-)

(Ord. 18 300:-) (Ord. 14 650:-)

(Ord. 19 850:-) (Ord. 16 200:-)

Högtemperaturugnar & Värmeskåp för
laboratorier & forskning
Värmeskåp
400 - 600°C

Inaskningsugnar
•
•
•
•
•
•

Livsmedel
Plastik
Gummi
Keramik
Kol
Läkemedel

Rörugnar

Kontakta
Ronnie Jyrell
för mer information:
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Ismaskiner från

Modell IQ 135

Modell IQ 85 C

Modell IQ 45

Flingismaskin tillverkad i rostfritt stål.
CFC och HCFC-fritt köldmedium R 404 A.
Maskinen har justerbara ben och kan
levereras med stativ för bättre ergonomi.

Granulatismaskin som är anpassad
för laboratoriearbete. Granulatisen
är mer lättarbetad än flingis, kladdar
inte ihop och sluter tätare kring provet.
Det kommer att ändra din syn på hur is
bör vara!

Liten, behändig granulatismaskin i
underbänksmodell som producerar
”pärl-is” som är mycket torr och mycket,
mycket kall.
Lättarbetad is som sluter tätt kring ditt
prov och håller det på plats!

l
l

Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
Isbinge: 60 kg

l
l
l
l
l

Isbinge med kapacitet 26 kg
Isproduktion: 85 kg/dygn
Justerbara ben, höjd 100 mm
Vikt 75 kilo
Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör

l
l

Isproduktion: upp till 40 kg/dygn
Isbinge: 14 kg
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Provberedningsutrustning för gruvindustrin
Retsch erbjuder utrustning för krossning, malning, provdelning och siktning för olika applikationer.
Homogena och okontaminerade prover säkerställer efterföljande tester.
Professionella lösningar som kombinerar hög prestanda, som är lätta att använda, har hög säkerhet
och lång livslängd - Retsch från Ninolab är ditt enda alternativ!

BB200
Kross
RS 200
Skivsvängkvarn

DM200
Skivkvarn

AS 450
Siktskakapparat
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Kontakta
Ronnie Jyrell
för mer information:
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Har du känsliga prover?
Isothermalfrysar från CBS
tar hand om dem på bästa sätt!
CBS tillverkar de unika Isothermalfrysarna som bygger på
att flytande kväve förvaras i en mantel runt innerkammaren.
Proverna kommer på så sätt inte i kontakt med det flytande
kvävet vilket minimerar kontaminationsrisken.
Den innovativa designen medför en mycket hög temperaturhomogenitet tack vare ett unikt patenterat cirkulationssystem.
Varje Isothermalfrys har en styrenhet för säker och användarvänlig användning.
•
•
•
•
•
•
•

Stor temperaturhomogenitet, -190°C till -195°C
Automatisk påfyllning med larm för nivå och temperatur
Behåller temperaturen under flera dagar i händelse av strömavbrott
Specialframställd packning för säker slutning
Försedd med hjul för enkel förflyttning
Platsbesparande design
Finns i 3 olika storlekar och med olika racksystem beroende på
förvaringskrav.

Kontakta
Tomas Kjelsson
för mer information:
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Gnistsäkra och EX-klassade skåp och boxar
Fristående gnistsäkra kyl/frysskåp och frysboxar med lås och larm anpassade för laboratoriet.
Skåpen är robust konstruerade med en låg ljudnivå och hyllor av härdat säkerhetsglas.
Skåpen finns i flera olika utföranden; kyl, frys, kyl/frys kombination i digitalt eller analogt utförande.
Vad är gnistfritt?
• All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl-/fryskammaren
• Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen.
VIKTIGT! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande
kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet
riskområde på golv under skåpet.
Modell

Artikelnr

Volym

Kyl

33-KA/D

345 l

Frys

33-FA/D

311 l

Kyl/frys

33-KFA/D

186/124 l

Kyl underbänk

33-UKA/D

148 l

Frys underbänk

33-UFA/D

100 l

A=Analog, D=Digital

NINOLUX

Sommarerbjudande!
15% rabatt!
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Ninolab + Forma =
Med våra nya frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta
hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styrenhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra
fördelar, du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!

Via huvudskärmen kan du kontrollera ”hälsan” på frysen:
Lyser ett blått hjärta är allt som
det ska.
Vid orange hjärta måste något
adresseras, som omgivningstemperatur, service, batteri etc.
Ett rött hjärta indikerar ett allvarligare problem, som temperaturlarm, öppen dörr, bortfall av spänning eller dylikt

På händelseloggen kan du se vad som hänt, när och var, t.ex:
l Alarmstatus både aktiva och tidigare larm.
l Dörröppningsstatus Hur många dörröppningar som
gjorts och hur länge de varat.
l Temperaturstatus När var frysen som varmast och
kallast?
l Omgivningen Få en summering av omgivningstemperatur och inkommande
spänning.

88000-serien finns i 5 olika storlekar!
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Modell

Kapacitet

Kryoask
Kapacitet
5,1 cm

Elanslutning

Invändiga
dimensioner
HxBxD

Utvändiga
dimensioner
HxBxD

88300V

421

300

230V/50Hz,16A

130.11 x 45.16 x 71.86

198.1 x 68.6 x 95.5

88400V

548

400

230V/50Hz,16A

130.11 x 58.74 x 71.86

198.1 x 82.2 x 95.5

88500V

682

500

230V/50Hz,16A

130.11 x 73.03 x 71.86

198.1 x 96.5 x 95.5

88600V

815

600

230V/50Hz,16A

130.11 x 87.31 x 71.86

198.1 x 110.8 x 95.5

88700V

949

700

230V/50Hz,16A

130.11 x 101.60 x 71.86

198.1 x 125.1 x 95.5

Säker frysförvaring får du
även med 8600- och 900 serien!

Skåpen finns
även i det
unika
utförandet
med delad
ytterdörr!

8600 serien -86°C boxar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extremt driftsäker
En av marknadens lägsta ljudnivåer
Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
Rostfritt invändigt
Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt vid locköppning
Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
Minimal frostbildning
Extern larmanslutning som standard

900 serien -86°C skåp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extremt driftsäker
Kontrollpanel i ögonhöjd
En av marknadens lägsta ljudnivåer
Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
Rostfritt invändigt
Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
Justerbara hyllplan
Minimal frostbildning
Extern larmanslutning som standard

Storlekar på 8600 och 900 serien -

Behöver ni kryorör
till era frysar?
Kontakta oss för mer
information om våra
kryorör från Nunc!
Introduktionspriser t.o.m.
2012-06-30!

8600 serien boxar - 85, 360, 481 och 566 liter.
900 serien skåp - 368, 490, 651 och 793 liter.
Vi erbjuder service i egen regi!
Vi utför bland annat årliga kontroller, akutservice,
installationer och utbildning av brukare.
Våra tekniker är fabriksutbildade specialister.

Ordning och reda i frysen?
Inte? Fyll den med inredning och spara både plats och pengar!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan
teckna ett fördelaktigt serviceavtal för dina frysar!
Serviceavdelningen når du direkt på 08-590 962 50
eller service@ninolab.se



Vi nöjer oss inte med att
sälja bra produkter, vi tar
ansvar för dem också!

Kontakta oss för mer information!
08-590 962 00, info@ninolab.se
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Ninolab introducerar

innoGUARD

Marknadens modernaste dragskåp!

Ninolab är stolta att över att kunna erbjuda marknadens mest innovativa dragskåp där ergonomi,
flexibilitet och säker skyddsventilation står i fokus.

• Med en minsta benhöjd på 820 mm och marknadens bredaste öppningsbredd i förhållande till total bredd,
erbjuder innoGUARD ett mycket användarvänligt dragskåp.
• Dragskåpen är moduluppbyggda vilket ger en betydande förenkling av service och uppgradering vid behov.
• Den specialtillverkade sidospoilern för styrning av luftflödet ger minimal turbulens och därmed inget utläckage.
• Den integrerade kontrollpanelen innoTRONIC ger en helt ny dimension avseende kontroll av ventilation,
luckstängning, förregling, aktivitet m.m. En enda kontrollpanel för alla de funktioner du behöver!
Bara fantasin sätter gränserna.
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Säker

Flexibel

Innovativ

Vi kan erbjuda innoGUARD i två grundutföranden av dragskåp:
VALUE, standard-dragskåp inklusive:
• Utanpåliggande eluttag, 2 st (IP44), strömbrytare för belysning (500 lux)
• Förberedd för 2 x 2 media.
• Arbetsyta i rostfritt stål och labtratt i PP.
• Som option finns utanpåliggande larmenhet inklusive aktiv luftflödessensor
och utgång för styrning av spjäll.

innoGUARD Value kan vi leverera omgående!

ULTIMATE, fullutrustat dragskåp inklusive:
• Heltäckt sidopanel för infällt montage av exempelvis hurtsventil, 5 st frontventiler,
3 st eluttag, infälld brytare för belysning, innoTRONIC kontrollpanel
• Upp till 10 valfria media
• Jordfelsbrytare
• Arbetsyta i rostfritt stål
• Labtratt i PP

VALUE

Kontrollenheten innoTRONIC erbjuder funktioner som tidsfördröjd luckstängning
för energibesparing, VAV-styrning, kollisionsdetektering, mjukvarustyrt stoppläge,
mekaniskt klämskydd med slirkoppling, förregling av el, gas och media, detektering av
aktivitet m.m. Välj till det som passar just din applikation.
Vi kan även erbjuda erbjuda arbetsytor i annat material som keramiskt, PP m.m för både
Value och Ultimate.
De standardmått vi erbjuder är en bredd på 1200, 1500 och 1800 mm.
Utvändigt djup är 840 mm med ett invändigt djup på 670 mm.
Dragskåpen levereras med färdigmonterat stativ och stickpropp för anslutning till
220 V eluttag samt går även igenom en vanlig dörrpost på 900x2100 mm och är därmed
mycket enkla att installera.

Vi kan givetvis också skräddarsy dragskåp för just din applikation!
Intresserad? Ta i så fall kontakt med Peter Andersson på tel. 08-590 962 03 eller pan@ninolab.

ULTIMATE
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KingFisher Flex

Nytt på Ninolab

• Automatisk rening av DNA / RNA och proteiner
med magnetkulor
• Provvolym upp till 5 ml
• Färdiga protokoll för 96 eller 24 prover samtidigt

Nyhet! Nu med kit
för olika applikationer:
Blod DNA
Plant DNA
Cell- och vävnad DNA
Totalt RNA
Viralt NA

Nytt på Ninolab!
qPCR med PikoReal

Bilder från ditt mikroskop
har aldrig varit enklare!

•

Primo Vert Monitor

•
•
•
•
•
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Kontakta
Tomas Kjelsson
för mer information:
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Unikt format på förbrukningsmaterialet ger låga
driftkostnader
Fem detektionskanaler
Använder LED lampor med lång hållbarhet
Litet platsbehov och spar yta i labbet
Programvara ingår
Inga licensbegränsningar

• Inbyggd kamera med 5 Megapixel, USB-port
och SD-minneskort
• Bildskärmen kan vinklas i 45-80°
• Passar utmärkt i steril- och säkerhetsbänkar eftersom
ingen håltagning i glaset behövs
• Flera personer kan se bilden samtidigt
• Ergonomiskt!

Nytt på Ninolab!
Se dina celler på ett helt nytt tredimensionellt sätt med HoloMonitor M3.

Phase Holographic Imaging

HoloMonitor M3 kan exempelvis:
Räkna levande adherenta celler
Göra Time-laps studier på celler
Analysera morfologin på levande adherenta celler
Utföra toxikologiska studier på levande adherenta celler

Kontakta
Tomas Kjelsson
för mer information:
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Mikrobiologisk luftprovtagare från
MICROBIAL AIR SAMPLERS
Utvecklad för att användas i renrumsmiljöer som LAF-bänkar, BSC, isolater,
fyllningslinjer, områden förbulkproduktion,
operationssalar m.m.
Luftflöden på 28.3, 50 och 100 liter/minut.
Programmerbar kontrollenhet med luftpump
för upp till två luftprovtagarenheter.

Kontakta
Peter Andersson
för mer information:
08-590 962 03,
pan@ninolab.se
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Erbjudanden från Heidolph
Köp en Intelligent Indunstare och få en magnetomrörare
MR Hei-Standard på köpet!
Indunstare

Produktinformation

Hei-Vap Value

Reglage för enkel justering av rotationshastighet och temperatur.
Ingen digital display

Hei-Vap Advantage

3,5” LCD display som indikerar rotationshastighet, värmebadstemperatur och ångtemperatur

Hei-Vap Precision

4,3” grafisk färgdisplay vilken visar alla parametrar, integrerad
vakuumkontroll och inkluderar program för automatiserad destillation

Få en magnetomrörare
på köpet!

Köp 4 magnetomrörare betala för 3!
Magnetomrörare

Produktinformation

Art. nr

Pris 4 för 3

MR Hei-Standard

Enkel magnetomrörare med analoga reglage för varvsreglering
från 100 till 1400 rpm och en temperaturreglering upp till 300°C
med en noggrannhet på 2%

505-200000-00

15 300:-

MR Hei-Tec

Digital display för enkel inställning och övervakning av inställt
värde i det upplysta fönstret. Varvsreglering från 100 till 1400 rpm
och en temperaturreglering upp till 300°C med en noggrannhet
på 2%

505-300000-00

20 000:-

MR Hei-End

Digital display för enkel inställning och övervakning av inställt
värde i det upplysta fönstret. Varvsreglering från 30 till 1400 rpm
och temperaturreglering upp till 300°C med en noggrannhet
på 1%

505-500000-00

32 100:-

Kontakta
Kristina Jönsson
för mer information
0722-007 472
kjo@ninolab.se
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Kontakta
Sara Mirpour
för mer information,
08-590 962 08
smi@ninolab.se

Kampanjpriser på termostater
från

ECO Silver
Temperaturomr
Hängtermostat ECO Silver

Volym

20 - 150°C

Badöppning/Djup

-

-

Listpris

Kampanjpris

12 550:-

10 000:-

Kompletta värmetermostatbad
E4S

20 - 150°C

4

135x105/150

17 800:-

14 230:-

E10S

20 - 150°C

11

300x190/150

18 550:-

14 710:-

E20S

20 - 150°C

19

300x365x150

19 850:-

15 075:-

RE415S

-15 - 150°C

4

130x105x160

31 600:-

24 000:-

RE620S

-20 - 150°C

6

150x105/160

35 300:-

27 750:-

RE1225S

-25 - 150°C

12

200x200/200

40 100:-

30 400:-

Temperaturomr

Volym

Badöppning/Djup

Listpris

Kampanjpris

20 - 200°C

-

-

16 400:-

12 500:-

Silver:
l
l
l
l
l

1 program, 20 segment
Ljuskompensation
-50 till +150 grader
1,3 kW värme
Mini USB-utgång standard

Kompletta kyltermostatbad

ECO Gold
Hängtermostat ECO Gold

Guld:
l

Kompletta värmetermostatbad
E4G

20 - 200°C

4

135x105/150

21 800:-

17 535:-

E10G

20 - 200°C

11

300x190/150

22 200:-

16 850:-

E20G

20 - 200°C

19

300x365/150

23 600:-

17 940:-

Kompletta kyltermostatbad

l
l
l
l
l

RE415G

-15 - 200°C

4

130x150/160

35 400:-

27 875:-

RE620G

-20 - 200°C

6

150x105/160

39 100:-

29 650:-

RE1225G

-25 - 200°C

12

200x200/200

43 800:-

33 275:-

5 program, 150 segment
Stor TFT färgdisplay samt
ljuskompensation
Grafisk temperaturdisplay
- 50 till +200 grader
2,6 kW värme
Mini USB-utgång standard
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Rent vatten, helt enkelt
Från renvattenspecialisten Elga kommer flera olika
renvattensystem, t.ex:

PURELAB Prima
PURELAB Prima-systemen renar vatten genom omvänd osmos och ger ett Typ III vatten.
Den är ideal för allmänna applikationer i laboratoriet, som t.ex. sköljning och diskning av
glasvaror, autoklaver och inkubatorer. Prima är även optimal för att mata andra vattenreningssystem, såsom ultrarenvattensystem och den kan lätt uppgraderas med fler
omvänd osmosmembran.
Prima finns i olika modeller för att passa alla behov, från produktion av 7 liter/timme till
120 liter/timme.

PURELAB Option
PURELAB Option ger rent vatten med ett brett flödesintervall som passar de flesta behov.
Applikationerna sträcker sig från sköljning av glasvaror och matning av ultrarenvattensystem
till beredning av cellodlingsmedium. Purelab Option-Q höjer den bakteriella och oorganiska
kvalitén ytterligare för mer krävande applikationer.
Snabb och enkel sanering och byte av förbrukningsartiklar minskar underhållstiden.
Patroner med jonbytarmassa optimerad för matning och RO-vatten ökar kapaciteten och
minskar driftskostnaden. Levererar marknadsledande bakteriesäkerhet!

PURELAB Pulse
Purelab Pulse använder sig av patenterad teknologi för att rena vatten med elektrisk
avjonisering. Detta ger en konstant produktion av vatten med hög kvalité till en mycket
låg driftkostnad.
Unik intern recirkulation säkerställer optimal vattenkvalité vid tappstället.
Förbättrad laboratorieproduktivitet - längre perioder mellan sanering samt snabbt och
enkelt byte av förbrukningsartiklar.

Vi erbjuder olika tankar för att kunna lagra renat vatten från olika ELGA vattenreningssystem.
Det finns 3 modeller med kapaciteten 25, 40 och 75 liter.

Nu erbjuder vi
15% rabatt på alla tankar!
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Kontakta
Maria Olsson
för mer information:
070-766 72 16
mol@ninolab.se
Västra och södra Sverige

Kontakta
Sara Mirpour
för mer information,
08-590 962 08
smi@ninolab.se
Stockholm, Mälardalen och norra Sverige
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Vilken ekvation är rätt för dig?
Vi vill att ännu fler ska få chansen att uppleva den överlägsna kvalitén
hos våra centrifuger från Thermo Scientific Sorvall.
Industriledande kapacitet och ergonomi, och ett stort utbud av rotorer.

Nu erbjuder vi 20% rabatt på centrifuger med tillbehör!

+

Maxkapacitet: 4 x4 00 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g

=

39 520:-

+

4 valfria
adaptrar

=

57 360:-

=

50 000:-

Ordinarie pris 49 400:-

Maxkapacitet 4x180 ml

+

Ordinarie pris 71 700:-

Rotor TX-200

Sorvall ST 16R

Maxkapacitet 4x180 ml

+

+

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g

4 valfria
adaptrar

Rotor TX-200

Sorvall ST 16

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temp. område (kylcentrifuger):
-10°C till +40°C

+

Sorvall ST 16

4 valfria
adaptrar

Ordinarie pris 62 500:-

Rotor TX-400
Maxkapacitet 4x400 ml

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temp. område (kylcentrifuger):
-10°C till +40°C

+

+

67 840:-

4 valfria
adaptrar

=

+

4 valfria
adaptrar

=

Ordinarie pris 77 900:-

+

4 valfria
adaptrar

=

Ordinarie pris 107 600:-

+

4 valfria
adaptrar

=

58 080:-

+

4 valfria
adaptrar

=

81 080:-

Ordinarie pris 84 800:-

Rotor TX-400

Sorvall ST 16R

Maxkapacitet 4x400 ml

+

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g

Rotor TX-750

Sorvall ST 40

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temp. område (kylcentrifuger):
-10°C till +40°C

Maxkapacitet 4x750 ml

+
+

+
Sorvall ST 40R

Ordinarie pris 72 600:-

Rotor Bioliner
Maxkapacitet 4x750 ml

Sorvall ST 40

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temp. område (kylcentrifuger):
-10°C till +40°C

86 080:-

Rotor TX-750
Maxkapacitet 4x750 ml

Sorvall ST 40R

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g

62 320:-

Rotor Bioliner
Maxkapacitet 4x750 ml

Ordinarie pris 101 350:-
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Nytt på Ninolab
ScanSpeed MaxiVac system för vakuumkoncentrering och frystorkning är både
mångsidiga och flexibla.
Kompakta, snabba och miljövänliga, ideala
för att koncentrera både stora och små volymer.

Du får prova MaxiVac i 14 dagar i ditt
laboratorium, helt utan kostnad!

Kontakta
Roger Araskoug
för mer information:
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Vi har CO2 inkubatorn för dig!
SteriCult
En riktig kvalitetsinkubator med
mängder av smarta funktioner som
gör lab-livet lättare!
Ständigt pågående HEPA-filtrering,
enkel rengöring, 140°C sterilisering,
ställbar fuktnivå med mera.

Forma 3951
Vår jätte CO2 inkubator, 820 liter!
Ger extremt lågt pris per liter!
Lämplig för bl.a rollersystem.

Forma 381
Vår storsäljare!
Nu med HEPA filtrering,
140° C sterilisering och IR

Midi 40
40 liter ”bas” CO2 inkubator

18

Kontakta
Chris Ulrici
för mer information:
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Vi har även inkubatorer
från Amerikanska Caron.
Finns i flera storlekar upp
till 934 liter.

Mars klass 2
Säkerhetsbänk
•
•
•
•
•
•
•

Options

The design & construction of the Mars Pro Class 2 cabinet allowss
Helt kundanpassad
Större invängigt djup och höjd
or
for many options to the standard cabinet or specific versions for
Isotoputförande
applications were Class 2 protection is required or advisable.
Integrerade våglösningar med upp till 6 decimaler
Kommunikation med externt ventilationssystem
Övervakning frånluftsventilation
Clean room design

Och mängder av andra möjligheter!

Options

• Support stands of clean room designand high stability allows easy lifting by pallet truck or fork lift. Available with
castors (option) for easy re-location or transportation.
Standard heightsavailablein 75 cm, 80 cm, 90 cm + 5 cm
and also electric elevation with variable height adjustment
• Marble insert to work top section for weighingapplica-

tions allows
to 5 sdecimal places
The design & construction of the Mars Pro Class 2 cabinet
or
for many options to the standard cabinet or specific versions for
for Gas; Vacuum;
applications were Class 2 protection is required•orValves
advisable.

mounted on side window

Nitrogen; Compressed Air,

199,8 cm

• Built-In computer screen on rear wall or attached with

• Support stands of clean room designand high stability
almagnetic
mountings
lows easy lifting by pallet truck or fork lift. Available with
•
operated
Safety Bunsen Burner
castors (option) for easy re-location or transportation.
Standard heightsavailablein 75 cm, 80 cm, 90 cm + 5 cm
Heated work top panel 300x450
and also electric elevation with variable height• adjustment

cm with thermostatic
circulator control and placement shelf

• Marble insert to work top section for weighingapplications to 5 decimal places
• Sink fitted

into work top 325x325x200 cm, AISi 304
water tap, located on LHS or RHS-

• Valves for Gas; Vacuum; Nitrogen; Compressed
Air,
stainless
steel with
mounted on side window
please specify

79,8 cm

Vi erbjuder
installation
och service

• Built-In computer screen on rear wall or attached with
magnetic mountings
•

operated
Safety Bunsen Burner

• Heated work top panel 300x450 cm with thermostatic
circulator control and placement shelf
The standard work tops of the Mars Pro Class 2 cabinets are

constructed in 30 cm sections for easy removal and clean
Unik Klass II Kampanj!
ing on all surfaces which can easily be autoclaved if required.
• Sink fitted into work top 325x325x200 cm, AISi 304
stainless steel with water tap, located on LHS or RHSplease specify
Consequently the Mars Pro 1.2 has 4 sections. Other options

Mars 1200 med extra allt*

are available to suit customer requirements, either a single
one piece work top or a three part work top consisting of 2
end sections of 30 cm and a central section of 60 cm.
The standard work tops of the Mars Pro Class 2 This
cabinets
are
flexibility
of work top choice enables the Mars to be
constructed in 30 cm sections for easy removal and clean
configured
to
suit
your exact practical requirements.
ing on all surfaces which can easily be autoclaved if required.

- Låga förbr
- Går in gen

69 900:-

Plusmeny:
Byt ut det fasta stativet
Consequently the Mars Pro 1.2 has 4 sections. Other options
are available to+9
suit 900:-!
customer requirements, either a single
till motordrivet
one piece work top or a three part work top consisting of 2
end sections of 30 cm and a central section of 60 cm.
* Först tillThis
kvarn
gäller för
med: enables the Mars to be
flexibility
of lagerbänk
work top choice
2 st eluttag
configured to suit your exact practical requirements.

Internal Visual Display Units

Permanent Mounted Type

3 st täckta hål i sidorutorna, för sladd/slangar
UV-ljus med timer
Service valves for Air, Nitrogen and
Fast stativ
Vacuum mounted on side window.
Snabb leverans
Magnetically Mounted Type
The latest technology of 19” LED screen with a completely
Ordinarie pris 106 780:-

The latest technology of 19” built-in LED screen with exterior
controls, fully sealed into the rear wall without any covering
window to minimise glare or reflections and to maximise the
operators viewing and comfort.

Service valves for Air, Nitrogen and
Vacuum mounted on side window.

Options & Versions

Computer VDU’s for viewing manufacturing protocols that can The design & construction of the Mars Pro Class 2 cabinet allows
be easily installed on the internal rear wall , either permanently for many options to the standard cabinet or specific versions for
fitted or magnetically mounted for easy removal or positioning applications were Class 2 protection is required or advisable.
to suit the operators convenience.

Options
• USB port for PC connection, data logging or air flow
speeds,alarms, settings.Link up to BMS or central alarm
systems 3rd Sensor connectionfor exhaust air measurement in connected ducting

Mars Pro Cytosafe Class 2.

• High Work openingof 30 cm ( standard 20 cm)
to front window
•

Electrically
operated, elevatedsupport stand

Marble plates for balance/weighingsta
Sinks with/without faucet can be fitted

• Eco-Save auto start/auto stop using PIR sensor
(Passive Infra Red) see details below

sealed construction, fully cleanable and fitted with an integrat
ed magnetic mounting panel. Easily positioned and removed
when not in use. Complete with exterior controls module.

Versions
Marble plates for balance/weighingstability
and
Pro-IVF with integrationof microscopeand heated/
Sinks with/without faucet can be fitted •asMars
options.
cool platens in work surface

• Mars Pro-Weigh Master with/without marble insert balance platform, computer screen integrated in rear wall
• Mars Pro-Iso with lead protection on under bench
trough, lead glass to all windows, including front screen
• Mars Pro-B2 class 2 with 100% exhaustand safe change
filter system

Kontakta
Chris Ulrici
för mer information:
08-590 962 24
cul@ninolab.se

If you have a specfic requirement for a “specific class 2 cab inet”, let us know the application and our specialist engineers will be able to advise and invariably offer a solution.
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Vi berättar gärna mer om de många möjligheter du har för inredning av din bänk!

Vi introducerar
Ny serie centrifuger från LaboGene™. Från enkla modeller till avancerade, och vi erbjuder även ett brett utbud av rotorer
och tillbehör. Vi hjälper dig hitta det bästa alternativet för just din applikation!
Fördelar:
• Tyst körning • Unik design • Tydlig display • Automatisk RPM/RCF • Automatisk detektion och larm för t.ex. överhettning
• Autoklaverbara rotorer • Ljudminimerande luftkylningsstruktur • Högkvalitativa chassin • Tillverkad och testad enligt IEC-standarder
• Stort urval av rotorer för alla modeller • Miljövänlig • E-märkt

1580R
Multi-Purposecentrifug med kyla
Kapacitet: 80x15 ml eller
4x750 ml rör, 15,000 rpm,
Ord. pris 62 300:-

1730MR
High Speed Mikrocentrifug med kyla
Kapacitet: 24x1.5/2.0 ml Eppendorfrör,
17,000 rpm, Temperatur: -20 till +40°C
Ord. pris 28 500:-

Nu 22 800*:-

Nu 49 840*:-

406
Low Speed Centrifug
Kapacitet: 6x15 ml rör
4,000 rpm
Ord. pris 7 480:-

Nu 5 984*:-

416

Mini
13,500 rpm,
12x1.5/2.0 ml Eppendorfrör.
Ord. pris 6 400:-

Low Speed Centrifug
Kapacitet: 16x15 ml tuber eller 4x50 ml rör,
4,000 rpm
Ord. pris 14 200:-

Nu 5 120:- (inkl. rotor!)

Nu 11 360*:-

* Priset gäller exkl. rotor

2236R
Golvstående modell med kyla
High Speed Centrifug
Kapacitet: från 1.5 ml till 6x1 liters rör,
22,000 rpm
Ord. pris 142 000:-

Nu 113 600*:-

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2012-06-30 om inget annat anges.
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar
Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Layout: Marie Westerlind Tryckeri: Wikströms Tryckeri
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