
Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Mød os på

September 2021
22-23/9     

Stand 1063



2

Den pladsbesparende og pålidelige Fluidlab R-300 fra Tyske Anvajo.

Få et godt overblik over dine forsøg med nye in- 
novative celletæller fra CytoSMART som tæller og 
analyserer dine celler. Du kan analysere forholdet 
imellem døde og levende celler samt størrelsen på 
dine celler. Der er 2 fluorescenskanaler så du kan 
lave en cellefarvning eller kigge på din transfek-
tions-effektivitet.  

Spar penge og tænk på miljøet: Du kan bruge 
dine egne eller en af CytoSMARTS genanvendelige 
hæmocytometre eller tilkøbe engangs-tællekamre. 
Ubegrænset plads i skyen til alle dine data.
Udvid mulighederne løbende – Tilkøb f.eks. soft- 
ware til at analysere organoider.

Få styr på cellerne   
Celletælling og fluorescens analyser til ethvert behov
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Kontakt
Anne Strandsby
51 71  42 38
ast@ninolab.dk

Den fleksible og innovative CytoSMART Exact FL

Mikroskopi og spektrofotometri lige ved hånden. 
Med den lille pålidelige celletæller fra Anvajo får  
du hurtigt præcise celletællinger.  
Til bl.a. at måle gær, proteinkoncentrationer eller 
enzymkinetik med. 
  

Fluidlab R-300 beregner dine standardkurver og 
koncentrationen af dine prøver.
Fluidlab R-300 passer ind i ethvert laboratorium 
den kan nemt tages med i marken.
Data overføres bekvemt og kabelfrit til din PC for 
protokollering.
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Live-Cell-Imaging - Hold øje med cellerne 24-7

Lux2 – Når du gør dig tanker om dine celler

Lux3 – Når der kommer knald på farverne

Her er lysfeltet udvidet med 2 fluorescenskanaler.
Moniter dine fluorescensmarkerede celler og de 
cellulære processer i timer, dage eller sågar uger.
Dine celler kan blive i deres naturlige miljø enten i 
petriskåle, kulturflasker eller så dem ud i en foran 
multibrøndsplade eller ”microfluid chip”. 

Omni – Når det hele bliver meget større

Omni er den første automatiserede live-cell-imager som de fleste har råd til. Den passer ind i enhver 
Inkubator så cellerne bliver i deres vante miljø. Den scanner en multibrøndsplade på få minutter uden  
at gå på kompromis med billedkvaliteten. Nemt at sætte op: forsæt med dit andet arbejde og kig med  
i skyen, hvordan dine celler har det. Innovative algoritmer giver dig flere analysemuligheder.

De smarte live cell-imaging produkter fra Hollandske CytoSMART passer ind i enhver 
økonomi og CO2-inkubator. De er også egnede til at stå i iltfattige omgivelser.  
Data lagres i en sikker sky og kan tilgås fra dit kontor eller din mobile enhed.

Lille og kompakt mikroskop med digital fasekon-
trast teknologi som er perfekt til de indledende 
eller små forsøg eller til overvågning af dine celler.
Petriskåle såvel som flasker og multibrøndsplader 
passer snildt på mikroskopet der kan stå ved siden 
af dine andre celler.
Sæt en alarm på, så du får en notifikation når den 
ønskede konfluens er optimal til splitning eller 
transfektion. 
Brug Lux2 til at overvåge din celle-vækst og kon-
fluens, migration og koloni-formationer eller brug 
de intuitive applikationer til at studere sårheling, 
kemotaksi eller differentiation af dine stamceller.
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Countstars fluorescens celletællere fås i forskellige modeller med specialiseret software alt efter dit 
arbejdsområde og behov. Avancerede analyser af dine celler med op til 13 forskellige fluorescens- 
kombinationer. Du kan måle cellecyklus, celledød og transfektions-effektivitet eller du kan udføre  
CD-markør analyser og meget mere.
Countstar er et all-in-one system med en letanvendelig brugeroverflade og mange præinstallerede  
programmer. Nye forsøg kan nemt sættes op og der tilbydes  en bred vifte af BioApps hvis projektet  
skulle skifte retning. Countstar måler op til 5 prøver på en slide.
Kvalitetssikring:  Countstars produkter er udviklet til brug under cGMP efter FDA’s 21.CFR part11  
retningslinjer. 

Den komplette og alsidige Countstar
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Nem prøvetagning fra dine bioreaktorer
Seg-Flow fra Flownamics er et system til automatisk prøveudtagning 

Der kan koordineres op til 8 bioreaktorer på én gang.
Automatisk prøvetagning, med eller uden celler, der kan  
tilsluttes op til 4 forskellige analyseværktøjer. 
Integrer Seg-Flow med de mest almindeligt forekommende  
celletællere og biokemiske analysatorer. 
Kan integreres med flere forskellige SCADA systemer. 
Seg-Flow tilbyder et automatiseret, integreret system til  
procesudvikling.
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Solaris er et veletableret Italiensk firma som tilbyder et bredt og fleksibelt  
program indenfor bioreaktorer. 

Om det er til undervisning, forskning og udvikling eller til industriel produktion, findes der skrædder-
syede systemer der dækker de flestes behov, lige fra laboratorie- og pilotskala op til en produktions-
volumen på 30.000 l. Alt efter Jeres behov kan i investere i fleksible systemer som nemt kan udvides 
og de fleste gamle beholdere kan endda bruges.
Det smarte Leonardo software system er intuitivt og du kan nemt sætte forsøg op og ændre dem 
løbende. Du kan følge med i målingerne og fermenteringsprocessen fra kontoret og endda ændre  
i opsætningen eller forløbet.
Med IO og Jupiter kan du kan tilslutte op til 24 enheder parallelt og fjernkoble dig til systemet og  
følge dine forsøg, outputs eller foretage ændringer.

One 
Det bedste system til at starte op med fermenteringer 
meget velegnet til præ-forsøg eller til undervisning.
Der kan fås enkelt-vægs bioreaktorer fra 2 l til 10 l, 
som kan autoklaveres.  
Er i ikke helt klar til de store fermenteringsforsøg, 
er One det perfekte prisbevidste system til opstarten.

IO 
Et bioreaktor-system til de mindre forsøgs- og ud-
viklingsopsæt med beholdere fra 200 ml til 1000 ml.
Opvarmning og køling bliver kontrolleret fra bunden 
af reaktoren, dvs. at der ikke skal være en styringsen-
hed tilsluttet for at have en temperaturregulering af 
kulturen.
Fås i 2 forskellige beholderratios; 1:2 til mammale 
celler og 1:3 til mikrober.

Jupiter 
Jupiter platformen byder på autoklaverbare dobbeltvægs  
bioreaktorer fra 2l og op til 10 l.  
Du kan tilvælge tryk kontrol samt forskellige omrørings- og  
opvarmningsdesigns for at sikre de bedste og mest stabile 
forhold for dine celler.  

Fermentering uden begrænsninger
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Jeg tager opvasken!
Det danske firma KEN HYGIENE SYSTEMS har udviklet  
og produceret en helt nyt serie af opvaskemaskiner  
til brug i laboratorier.  Disse opvaskemaskiner sætter  
helt nye standarder for hvad man som laboratorie kan  
tillade sig at forlange af ens opvaskemaskine.

Ninolab er stolte af at kunne præsentere denne  
serie af IQ opvaskemaskiner fra KEN!

Har du større behov end IQ3 kan klare så forhandler vi også den større model IQ4.  
De samme fortræffelige egenskaber som IQ3 og endnu flere funktioner til at lette din hverdag.  
Kontakt os endelig for yderligere informationer angående disse forrygende opvaskemaskiner fra KEN, 
og vi hjælper gladelig med at konfigurere lige netop den model som vil være rigtig for dig. 

IQ3 IQ4
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Opfylder alle gældende standarder
Let at betjene med det store tydelige soft touch  
betjeningspanel
Virkeligt lavt lydniveau under drift

Store besparelser på vand og strøm
Mindre mængde kemikalier – hvilket også beskytter 
vores natur
Modulær opbygning af racks til lige netop dit behov
Design som er en fryd for øjet og sjælen 


 



Af unikke features på IQ serie kan nævnes:




Kontakt  
Anders  
for en 

god pris!

Mindst muligt forbrug af strøm & vand 
 Tilvælg køling, vacuum og øvrige funktioner efter behov 
Flere størrelser fra 25 til 195 liter – Du finder altid en model som passer 
Samme autoklave kan monteres som gulv-eller bordmodel 
Robust tysk kvalitet produceret efter alle gældende  
EU normer og standarde







Tænker du på miljøet når du autoklaverer? 
- Det gør SHP!
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Vi skræddersyr din løsning til ren luft
Vores eget datterselskab – Nino Labinteriør AB i Gøteborg – designer, udvikler  
og producerer selv en række nye produkter som f.eks. Airshowers, Sikkerheds- 
bænke klasse II i str. XL, Burbyttestationer, Sluser og Isotop arbejdsstationer.

Ninolaf® Air Shower 
Med en Ninolaf Airshower, forhindres at uønskede partikler spredes 
ind i en ren zone eller ud fra et kontamineret område. Dette sikres med 
et ”bad” i ren HEPA-filteret luft. Fritstående eller indbygget Airshower, 
som via egne blæsere og filtre sikrer at anden ventilation ikke påvirkes. 
Mange typer filtre kan vælges, til aktuelt behov og dørene er naturligvis, 
med interlock funktion, som giver fuldstændig sikkerhed – kan leveres 
med 3 døre om ønske.

Ninolaf® LAF-enheder
Ninolaf tilbyder LAF-tage og kundede-
signede LAF-units, til kontrolleret ren-
hed over produkter, pakkelinjer eller 
fyldemaskiner. Hvad med en walk-in 
klasse II enhed, som både yder opti-
mal operatør- og produktbeskyttelse, 
samtidig med at sikre omgivelserne 
imod uønskede partikler.

Ninolaf Gennemræknings-Skabe & Sluser 
Forskellige typer af gennemræknings-skabe og sluser – til indbygning 
i væggen, imellem forskellige zoner. Flere varianter og modeller – også 
med automatisk sprayfunktion, til desinfektion med aerosoler.  
Fås også med indbygget HEPA filter og recirkulerende luft.  
Interlock for optimal sikkerhed i zonegrænsen.

LAF-tage med laminar steril luft til produktbeskyttelse 
LAF-stationer med både produkt- og operatørbeskyttelse  
(burbytte eller vejeopgaver). Disse findes med tilvalg af anæstesi- 
funktioner og/eller dispensere, til bure på begge sider af det hæve- 
sænkbare, ventilerede arbejdsbord 
Gennemræknings-skabe med og uden kemisk dekontaminering 
Burbytte stationer 
Airshowers med 2 eller 3 døre og justerbare dyser – Spar på vandet! 
Kundetilpassede sterilbænke i special mål 
Kundetilpassende klasse II & III bænke – special størrelser f.eks. XL og/eller       
modificeret med ekstra lydisolering, specielle blæsere eller unikke total  
størrelser på bænken 
Speciel integration af mikroskoper, i alle typer sikkerhedsbænke 
Isotop-sikkerheds bænke klasse II, med mange mulighed bl.a. 
blyinddækninger og special design af arbejdsborde

Nino Labinterior tilbyder blandt andet:
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Superior Lab Solutionslabinterior













IQ4
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AQUALINE Universal vandbad til laboratoriet  i tempera- 
turområdet +25°C til +95°C, med badvolumen fra 1 til 25 liter.
 
ALPHA Varme- og køletermostater til økonomisk termo- 
statering ved temperaturer fra -25°C til +100°C. LED-display.
 
ECO Varme- og køletermostater til økonomisk termo- 
statering i laboratoriet ved temperaturer fra -50°C till +200°C.  
Brugervenlig og udrustet med kraftfuld cirkulationspumpe.  
LCD eller TFT-display.
 
PRO Bad- og cirkulationstermostater til professionelle  
temperaturkontrol fra -100°C till +250°C.  
Fleksibel anvendelse og utrolig høj præcision.
 
PROLINE CRYOMATS Køletermostater til professionel an- 
vendelse indenfor proces industri og materialetest fra  
-90°C til +200°C. Høj kølekapacitet, kompakt størrelse,  
store bade op til 40 liter.
 
INTEGRAL T, INTEGRAL XT Processtermostater til profess- 
ionel ekstern termostatering over et stort temperaturområde  
fra -90°C til +320°C. Ekstremt fleksibel og hurtig ændring af  
temperaturen.
 
 
 

Altid rette temperatur med Lauda
Lauda, fra Tyskland, kan tilbyde et komplet sortiment af vandbade af høj kvalitet,  
og cirkulerende bade i temperaturområdet -100°C til +320°C. Sortimentet er stort 
og opfylder de fleste behov og anvendelser. Lauda tilbyder følgende: 

CRYOHEATER SELECTA Procestermostat til kraftfuld 
professionel temperaturkontrol fra -90°C til +200°C.  
Høj effektivitet, kompakt design og intuitiv anvendelse.
 
MICROCOOL Cirkulationskølere til en pålidelig kontinu- 
erlig drift i laboratoriet og i forskning fra -10°C til +40°C.  
Kompakt design og enkel at anvende i laboratoriet.
 
VARIOCOOL Cirkulationskølere til forskellige  
anvendelsesområder på laboratoriet, pilotplants og  
produktion til temperaturer fra -20°C til +40°C, 
(option op til +80°C). Mange funktioner, kompakt design  
og bruger venlig.
 
ULTRACOOL Process cirkulationskølere til industriappli- 
kationer med kølekapacitet op til 265 kW fra -5°C til +25°C.  
Høj kølekapacitet, kompakt design.
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Vil du kontrollere atmosfæren?

Tyske MBraun tilbyder dig et bredt sortiment af 
handskebokssystemer og isolatorer med et stort 
sortiment af tilbehør og muligheder for at udbyg-
ge systemet efter dine ønsker. Handskebokssyste-
merne gør dig i stand til at arbejde i et O2-frit og/
eller fugtfri miljø med inerte gasser som omgiven-
de atmosfære.  

MBrauns store produktsortiment dækker alle tæn-
kelige handskebokssystemer lige fra de enkleste 
modeller af Purch-Bokse i akrylplast, til større stan-
dardsystem med rustfrie kamre. Dette inkluderer 
cirkulation og gasning og muligheden for helt at 
specialbygge løsninger lige efter dine aktuelle krav, 
behov og ønsker.

Handskebokse og lign. systemer til alt arbejde samt forskning,  
som kræver kontrolleret atmosfære.

Hurtig og sikker centrifugering
Indimellem snurrer hjulene hurtigt, men de snurrer endnu hurtigere og sikkert 
med den nye centrifuge fra Sorvall eksempelvis med:

Thermo Scientific Sorvall ST4R Plus  
med TX-1000 Clinical Package
Trykknapfunktion og høj kontrast LCD interface med op  
til 6 separate programmer, enkel betjening for rutine- 
mæssig applikationer. Med kapacitet op til 4 liter gives  
plads til 196  standard 5/7 blod tube eller 148 standard  
10 ml blod tube.
AutoLock for hurtig rotorskift og 12 tilgængelige rotorer.

Pro-seriens touchsscreen interface for enklere og hurtigere 
programering, samt adgang til og mulighed for at spore alle 
kørsler, rotorlevetid og centrifugetilstand. Med kapacitet op  
til 4 liter gives plads til 40x50ml koniske rør eller 96x15 ml  
koniske rør.  
AutoLock for hurtig rotorskift og 17 tilgængelige rotorer.

Thermo Scientific Sorvall X4R Pro  
med TX-1000 Cell Culture Package
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CBS – Den sikre & miljøvenlige cryo-opbevaring
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ThawSTAR®
Automatisk optøning af dine celler

Absolut ingen risiko for krydskontaminering med en CBS fryser.  
Opbevaring ved -196°C og absolut ingen kontakt til flydende N2.

Al opbevaring sker med garanti i LN2  
dampfasen 
Maksimal sikkerhed for brugerne - absolut  
ingen mulighed for kontakt med flydende  
nitrogen 
Ingen krydskontaminerings muligheder i 
dampfase 
Perfekt temperatur stabilitet – opfylder alle  
de nyeste krav og standarder
 

Super flexibel opbevaring- kan ind- 
rettes på mange måder 
Max. Kapacitet op til 46.500 stk.  
2 ml. cryorør. 
SPAR strøm – Minimalt strømforbrug  
sammenlignet med andre løsninger

Custom
BioGenic

Systems

Standardiser optøningen af jeres celler
Reproducerbar uanset hvem der betjener den
Optøet på ca. 160 sekunder
Rør på 1,8-2,0 ml

Kontakt  
Ebba 
for en  

god pris!
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CBS – Den sikre & miljøvenlige cryo-opbevaring Når kun det bedste er godt nok 
Med skabe i størrelserne 283 - 708 - 934 liter kan du altid vælge den serie  
og størrelse som matcher dit behov.

Når fugten skal styres er det vigtigt det sker på en kontrolleret  
og miljøforsvarlig måde. Derfor benytter Caron altid vandbehand-
lings anlægget CRSY til skabe med fugtstyring. Vandet filtreres og 
cirkuleres fra CRSY anlægget til skabet og unødig vandspild und-
gås. På denne måde er placering let og uafhængig af føde vand  
og afløb. Et anlæg kan kobles til og håndterer 2 skabe.

2 x 273 liter klimaskabe  
Serie 7000 

708 liter køleinkubator  
Serie 7001

934 liter varmeskab  
Serie 7002
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FDM køleinkubatorer - det økonomiske valg  
i mange størrelser 
Vælg temperatur område 0°C til -70°C eller -25°C til 70°C.
Stort tilbehørs sortiment.
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Forma -80°C frysere serie FDE

Leveres standard med: 

4 indvendige døre 
2 gennemføringer 
Udgang til ekstern alarm 
Naturlige kølemidler 
5 års garanti

Fås i 4 størrelser

422 liter med plads til 300 stk. 5cm æsker 
549 liter med plads til 400 stk. 5cm æsker 
682 liter med plads til 500 stk. 5cm æsker 
816 liter med plads til 600 stk. 5cm æske
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Model Series Energy  
Consumption  
(kW-hr/day)*

Peak Variation 
from -80°C 

Setpoint (°C)**

60 Second Door  
Opening Recovery 

Time (minutes)

Warm-Up Time  
(-80°C to -50°C) 

(minutes)***

Noice  
Level  
(dBA)

FDE 30086 11.2 +5.9/-3.7 14 248 52

FDE 40086 12.3 +5.7/-2.9 17 257 51

FDE 50086 12.7 +4.2/-2.9 21 260 50

FDE 60086 14.2 +3.4/-2.9 24 297 50
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Heratherm mikrobiologiske inkubatorer - 
varmeskabe fra Thermo Scientific

Temperatur område fra stuetemperatur +5°C op til 105°C 
Størrelser fra 18 liter til 747 liter
Vælg naturlig konvektion eller med ventilator
Mulighed for 140°C dekontamineringsprogram
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Brudismaskiner
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Kan producere 85 kg brud is på 24 timer  
Magasin kapacitet på 26 kg 
Dimensioner: 64x60x90 cm (bxdxh) 
Kræver forbehandlet vand eller forfilter kit

Ice Queen 160 kan producere op til 160 kg  
brud is på 24 timer 
Magasin kapacitet på 64 kg 
Dimensioner: 51,5x55x143,5(135,5) cm bxdxh 
Kræver forbehandlet vand eller forfilter kit
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Precisa - Præcisions instrumenter til de mest 
krævende applikationer
Med en vægt fra Precisa får du ikke alene et gennemtænkt vægt og partner i dit  
laboratorie. Du får også en alsidig vægt der kan klare stort set alle dine udfordringer.  
Lad os sammen finde frem til den vægt der lige netop passer til dine behov. 
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Precisa vægtene er udviklet som præcisions instrumenter til de  
mest krævende opgaver 
Precisa overholder høj standard og investerer kontinuerligt i udvikling  
af ny teknologi og design 
Precisa har kunderorienterede løsninger indenfor vægte







Med Forma Steri-Cycle i160 og i250 får du:

Forma CO2 inkubatoren der har det hele 

Steri-Cycle sterilations cyklus ved 180°C  
Kontinuerlig HEPA filtrering af luft i kammer   
Luftstrømme cirkuleres via HEPA filter og opvarmet vandbakke   
så optimal CO2, temperatur og fugt sikres  
Mulighed for at logge data via USB  
Fås i 2 størrelser, 165 liter og 255 liter  
Vælg TC eller IR sensor  
Tilvalg fx kobber interiør, O2, stativ/ roller dolly mv
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2Mag Magnetomrøring – til næsten alt

Labwit shakere

Små til mellemstore shakere til placering på bord
Stort udvalg af clamps, holdere etc. til diverse flasker, PCR plader, racks mm.
Vælg temperatur område stuetemperatur +5°C til 60°C eller med køl fra 4°C til 60°C
Vælg mellem Economic eller Premium serien
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100% vedligeholdelsesfri – Ren magnetisme/induktion 
30% mere power end andre systemer 
Super-fladt design, sparer plads og kan integreres med f.eks. en robot 
Konstrueret til at blive brugt – kan køre non-stop 
Kan nedsænkes i vand og udsættes for temperatur op til +200°C 
Synkron hastighed i alle positioner 
”EasyLift” design til lettere håndtering 
3 års garanti 
Mere end 40 års erfaring med omrøring og induktion

Fordeler:

Kontakt  
Steffen 
for en  

god pris!
















Med en vægt fra Precisa får du ikke alene et gennemtænkt vægt og partner i dit  
laboratorie. Du får også en alsidig vægt der kan klare stort set alle dine udfordringer.  
Lad os sammen finde frem til den vægt der lige netop passer til dine behov. 
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Ovne fra Carbolite er de mest driftsikre og præcise ovne til laboratorier  
der findes på det danske marked. 

Når kun det varmeste er varmt nok

Produktprogrammet for Carbolites ovne spænder 
over temperaturer fra 30 grader til 3000 grader,  
så der burde være noget for selv den mest varme-
krævende applikation. 
Ultimative styringer med touchskærm i fuld farve 
samt mulighed for at overføre data til computer 
og endda betjene ovnen fra en computer kan også 
lade sig gøre. 

Desuden findes der ovne til vakuum eller ændret 
atmosfære som f.eks. nitrogen eller hydrogen,  
samt rørovne hvor man kan skabe et helt flow over 
ens opvarmede prøver og dermed adskille forskel-
lige gasser der måtte afdampe fra dem.
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

Asynt – A fresh outlook in chemistry technologies

CondenSyn – Luftkølet kondenser  
Effektiv Reflux-kondensering uden vandkøling 
Enkel montering og let at gøre ren 
Glasdesignet giver god visuel kontrol 
Ingen risiko for vandlækage






DrySyn: 
Sikker opvarmning til over 300°C 
Sikkert og nemt at fjerne kolbe fra varmen 
Resistent for  kemiske og andre oplæsningsvæsker 
Kan bruges på alle standard rundbundede kolber fra 5 ml til 5000 ml 
Kan bruges på alle magnetomrørere med varme 
Fylder ikke meget på bordet








fReactor: 
Fremragende forberedelse til  Flow Chemistry 
Lille størrelse på reaktor, total volumen 10 ml 
5 separate reaktorzoner 
Ideel til laboratoriebrug
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I den nye rotationsfordamper serie fra Heidolph 
findes bl.a, Expert versionerne. Expert er kende- 
tegnet ved deres store 5” touchskærm der gør be-
tjening af udstyret til en leg. Samtidig er de gode 
gamle drejeknapper stadig til stede så det daglige 
arbejde virkelig bliver lettet. 
Dele der har direkte kontakt med media er natur-
ligvis FDA kompatible, bl.a. den helt unikke vaku-
um seal der sikrer perfekt vakuum hver gang og 
ikke er grund til evt. utætheder.
Alt styring af Expert rotationsfordampere forgår  
fra displayet, og der kan desuden opgraderes til  
 
 

en control version hvor styring af en eventuel  
chiller også indgår. 
Udover Expert serien kan man vælge Ultimate 
serien hvor man ud over de uovertrufne funktio-
ner fra Expert serien får et endnu større display på 
7” som også er forberedt til at samarbejde med 
LAB-Management systmer.  

Ring til Produktspecialist Steffen Petersen for at  
få hjælpe til at konfigurere din rotationsfordamper  
så den passer til lige netop dine behov og applika-
tioner. 

Magnetomrører med varme - Hei Plate

Digital indstilling af hastighed fra 100-1400 o/min.  
Temperatur op til 300°C med en nøjagtighed på 2%.  
Temperatur oversikring og meget andet.  
Inklusiv holder og PT1000 temperaturføler.
Ideel til brug med f.eks. Asynt-Drysyn.

Rotationsfordamper HEI-VAP EXPERT

20% på alle Heidolph Rotations- 
fordampere, både Expert og  

Ultimate serierne.

Messepris
20%
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

Også til messepris:

Messepris
20%
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Nu kan du udføre kryo-formaling i din Knivmølle

Kvalitetsprodukter fra Retsch

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

 Effektiv formaling med både slag og friktion påvirkning – op til 35 Hz
Formaling af to prøver samtidig ned til nano område <0,1 μm
Formalingsbægre i tre størrelser: 50, 80 og 125 ml 
Bægrene leveres i fire slags materialer: Hærdet stål, rustfri stål,  
wolfram karbid og circonia oxid

Mixermølle MM500





Sigteapperat AS 200 Control

Sigtning med 3D effekt
Kan bruges til sigtestørrelserne 100, 200 mm og 8”
Præcise, reproducerbare resultater i henhold til DIN 66165
Analog justering af sigtehøjde og digital justering af tid med intervaldrift
Kan anvendes til både våd og tør sigtning
Simpel betjening, ergonomisk design
Lavt støjniveau og vedligeholdelsesfri









GM 200 er en virkelig effektiv hjælper i f.eks. lev-
nedsmiddel laboratorier og kan nu også fås med  
et kit til kryo-formaling.
Vores leverandør Retsch har udviklet et kit for at 
kunne udføre kryo-formaling (med tøris) af materi-
aler som ikke kan formales/ homogeniseres i stue-  
eller køleskabs-temperatur. 

Retsch kryo-kit består af en stålbeholder med  
bafler, et plastik/stål låg med åbninger for at   
CO2 skal kunne slippe od. 
Desuden er der en kniv helt i stål, som også kan 
bruges til meget hårde materiale uden ekstra  
nedkøling.

 
NYHED! 
MM 500  

med kryomaling  
og temperatur  

kontrol!



19

NEPTUNE betegnes som et poleringsanlæg hvilket betyder at det skal 
bruge forbehandlet vand som f.eks. omvendt osmose vand eller de-
stilleret vand. Kravet til fødevandet er dog noget hvor de fleste installa-
tioner kan være med idet det kun skal være under 20µS/cm.
NEPTUNE kan placeres på enten bordet eller hænges på væggen,  
og der kan også fås et remote dispense point til NEPTUNE.
NEPTUNE har disuden et point of use UV lys for den ekstra beskyttelse. 
NEPTUNE leveres også med en årlig forbrugspakke med resiner,  
UV lamper, disinfektions pakker osv. 

Purite Neptune Ultimate
Neptune Ultimate er et vandanlæg der leverer garanteret 18.2 MΩ/cm ultra rent vand

Varenummer 222L300500+222M996036
Normal listepris: 73.860 kr

Tag en snak med Steffen Petersen og få en 
pris for dit gamle Type 1 vandanlæg  som vi 
så fratrækker i ovenstående pris.

Indbytnings- 
kampagne
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

Camsizer P4 - Den Fjerde Generation

Et kompakt laboratorie instrument til samtidig 
måling af partikelstørrelse, distribution og parti-
kelform af alle former for tørre pulver og granu- 
later mellem 20 um til 30 mm. 
Den digitale billede processering sker ved hjælp 
af det unikke patenterede 2 kamera system.  
Måleresultatet er fuldt kompatiblet med tradi- 
tionel sigte analyse.  
Dette gør CAMSIZER til det mest ideelle tids- 
og omkostningsbesparende analyseapparat i  
den daglige kvalitetskontrol.

Kontakt  
Steffen 
for en  

god pris!



Kom til stand 1063,  
se vores produkter,  

og deltag i konkurrencen  
og vind fine præmier! 

Alle priser er eksl. moms & levering. Alle priser er gældende t.o.m. 2021-11-31. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter. A/S Ninolab


