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Ny fryser - Thermo TSX  
Den nye Forma TSX -80°C fryser er 20 gange mere stille end tidligere 
generationer af frysere. Med den nye V-driveteknik i kombination 
med unik isolering, begrænses lyden i Forma TXS til mindre end 46 dB, 
som svarer til et konventionelt køleskab. 
Forma TSX anvender naturlige kølemidler – (R170 - Ethan og 
R290 Propan). Bruger mindre energi og har hurtigere nedkøling 
efter åbning af dør. 

Vælg Forma TSX når:

•    Lyden skal reduceres 
•    Når døren skal åbnes ofte 
•    Når du vill reducere varmeafgivelse til omgivelserne

TSX  leveres nu i 2 størrelser

TSX 600     TSX 400 
600 stk. 5 cm æsker   400 stk. 5 cm æsker
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NYHED

Fra Forma finders også stort udvalg i racks til alle frysere!

Priser fra 40.000,- kr

2Mag Magnetomrøring – til næsten alt
    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 kører 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
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Ny fryser - Thermo TSX  NYHED – Køb Carbolite hos Ninolab!
Virkelig varme produkter fra Carbolite

Vi er stolte over at kunne præsentere nyheden! Engelske Carbolite-Gero & A/S Ninolab har indgået en aftale 
om direkte salg og support af alle Carbolite-Gero produkter i Danmark. 
Ninolab vil i fremtiden kunne tilbyde den bedst mulige service og support til alle Carbolite kunder, så test 
os – gør brug af vores jubilæumsrabat i resten af 2016!

Carbolite Horizontal Tube ovne 

•    Stort sortiment af rørovne
•    Op til +1600°C
•    Mange styringer med ramp muligheder
•    Splitovne med split-zones

Carbolite AAF-serien 
Foraskningsovne

•    Op til +1200°C
•    Indbyggede beskyttede varmelegmer 
     giver lang holdbarhed
•    Forvarmning af luften i kammeret giver 
     god ensartet proces
•    Kammerstørrelser fra 3 til 18 liter
•    Kvalitetskonstruktion som giver AAF serien 
     lang levetid

Carbolite RHF-serien – 
Højtemperatur

•    Op til +1600°C
•    Flere kammerstørrelse at 
     vælge imellem
•    3 til 35 liter
•    Hurtig opvarmning og ned-
     køling med speciel isolering
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NYHED

eumsrabat i resten af 2016!                        
                               Fa 10% rabat pa alt Carbolite – bade ovne og til behor!

•    0,01 mg, 0,1 mg/520 g
•    7”  høj opløselig farve touch skærm
•    Smartphone App software 
•    Meget ergonomisk tilgang for operatøren til vejeskålen
•    Ny Precisa stabilitets indikator
•    Vejehus til optimering af vejning i en LAF bænk
•    Integreret online hjælp og tekniske dokumenter
•    Automatisk vejehus med touch fri operation
•    Fuldautomatisk kalibrering og linearitet
•    Elektronisk level sensor
•    Let at rengøre - både vægt og vejehus
•    Mulighed for PC opkobling

Precisa
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NYHEDNYHED - Precisa serie 390 vægte
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Nu tilbyder vi ekseptionelt gode priser på hele vores program af  Frysetørrere 
og Vacuum koncentreringssystemer fra danske Labogene

Vi tilbyder hele 20% rabat på alt Frysetørring 
& Vacuum-koncentrering og på alt tilbehør!

CoolSafe frysetørreserien består af et stort 
udvalg af modeller, fra den mindste med 
4 liters kondensorvolumen, til den største 
laboratoriemodel med en volumen på mere 
end 60 liter. Is kapaciteten går fra 2.5 kg/24 
timer op til 10 kg/24 timer – Tilvælg selv 
tilbehør fra det store sortiment.

20% rabat!

20% rabat!
Nogle af de mange fordele:

•   Laveste kondensortemperatur -110°C
•   Integreret vakuumventil
•   Trykregulering
•   Elektrisk af-isningsfunktion
•   Meget tilbehør

Sikker, hurtig og pålidelig, med et ”touch” af elegance

CoolSafe Touch 110-4, en helt ny frysetørrer fra Labogene

Nu med helt ny touchskærm - du kan hurtigt og enkelt aflæse f.eks. temperatur, 
tryk og tid. Lige nu giver vi dig en rigtigt god introduktionspris!

Derfor skal du vælge den nye Cool Safe Touch:

•   Enkel betjening - Start din Cool Safe Touch og følg anvisningerne på skærmen
•   Let at programmere – Intuitiv og let forståelig brugerflade
•   Optimal styring via medfølgende software - gør det let at indsamle data
•   Hurtigt overblik over hele din proces - skærmen viser dig f.eks. temperatur og tryk
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Vi tilbyder hele 20% rabat på alt Frysetørring 
& Vacuum-koncentrering og på alt tilbehør!

CoolSafe Touch 110-4, en helt ny frysetørrer fra Labogene

Nu med helt ny touchskærm - du kan hurtigt og enkelt aflæse f.eks. temperatur, 
tryk og tid. Lige nu giver vi dig en rigtigt god introduktionspris!

Derfor skal du vælge den nye Cool Safe Touch:

•   Enkel betjening - Start din Cool Safe Touch og følg anvisningerne på skærmen
•   Let at programmere – Intuitiv og let forståelig brugerflade
•   Optimal styring via medfølgende software - gør det let at indsamle data
•   Hurtigt overblik over hele din proces - skærmen viser dig f.eks. temperatur og tryk
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NY sikkerhedsbænk - Mars klasse II fra danske Labogene

I Mars lafbænkene indgår bl.a.:

•    V-formede bordplade som sikrer forbedret personbeskyttelse
•    Laveste lydniveau (Mars 1200 <47 dB(A) og selvfølgelig TÜV certificeret*
•    Vaskbar laminator beskytter HEPA-filter og forbedrer produktbeskyttelsen
•    110 mm HEPA-filter = 50% længere levetid
•    2 stk. el-udtag
•    Huller i sidevinduer til ledninger eller slanger
•    Markedes laveste energiforbrug med LED-belysning (option)
•    Potentialfri kontakt til kommunikation med den eksterne ventilation

*Når man går op eller ned i dB-skalaen, udgør 3 dB altid en fordobling eller halvering af lydniveauet.  
Det betyder f.eks. at det dobbelte af 47 dB(A) ikke er 94 dB(A), men 50 dB(A). Når man måler lydniveauet 
i et laboratorium, er det derfor ikke ligegyldigt, om det er på 47 eller 56 dB(A). Samtidig vil en reduktion 
af lyden på 3 dB(A) faktisk betyde en halvering af belastningen på hørelsen og give en markant mere 
behagelig arbejdsplads.

NYHED

Countstar – Nyhed i Danmark
Endelig et instrument som kan konkurrere med de langt dyrere løsninger 
til celletælling og klassifikation af celler.
Countstar FL er unik i sit design, enkel i sin betjening og lever op til 
næsten alle de krav som stilles i den moderne forskning i dag.
Endelig en imagebaseret platform med stor anvendelighed – mange 
indbyggede funktioner som burde gøre Countstar langt mere kostbar 
end den i virkeligheden er.
Med 4 lystyper og 13 fluorescence kombinationer og præ-installerede
programmer er mulighederne rigtig mange. Let brugerflade med de 
nødvendige informationer og autofokus – Countstar det oplagte valg 
til meget mere viden om dit cellearbejde!

Se her – et enkelt eksempel på 
hvordan resultater kan præsenteres!

Langt lavere pris og mere 
præcise resultater end du tror!

Sporg os om et til bud!
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Ninolab præsenterer stolt – 
Ninolaf  sikkerhedsbænk til isotoper

sikkerhedsbænke og stink-
skabe til isotophåndtering 

er konstruerede og bygget i Sverige -  tilpasset de 
skandinaviske behov, og konfigureres helt efter de 
unikke krav hos den enkelte bruger.
Ninolaf sikkerhedsbænke og stinkskabe til isotop-
håndtering kan forsynes med stråleskjold i bag-
væg, sider og bund med op til 50 mm bly ækvi-
valent, og har et beskyttende, let flytbart, vindue 
monteret på en glideskinne. Dette giver optimal 
brugerbeskyttelse samtidig med et godt kig ind på 
selve arbejdsfladen.

sikkerhedsbænke og stink-
skabe til isotophåndtering 

kan leveres med integrerede dosiskalibratorer, 
fladskærm i bagvæggen af bænken, samt integre-
ret affaldscontainer.

sikkerhedsbænke til isotop-
håndtering kan leveres med 

integreret opbevaring og elevator til dobbelt Tc-
generatorer, med 50 mm bly ækvivalent stråle-
beskyttelse og indbygget kamera til ergonomisk 

aflæsning ved eluering af nøjagtige mængder.

Vi har mange erfaringer fra følgende projekter:
•    Større rammeaftaler med flere svenske regio-
ner, og har i 2015 blandt andet levereret mere end 
20 stk. unikt konfigurerede sikkerhedsbænke og 
stinkskabe til isotophåndtering til Sahlgrenska´s 
nye Dianogstik- og Innovationscentrum.
•    I løbet af 2016, leverer vi mere end 40 stinkskabe 
og sikkerhedsbænk till den nye Karolinska Sjukhu-
set, hvoraf over 10 stk. er unikt konfigurerede en-
heder til isotophåndtering.

Vil du vide mere om de mange muligeheder med 
Ninolaf og stinkskabe, så kontakt os straks for en 
præsentation og et godt tilbud!
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Spil ler til lid en rol le, 

sa ring trygt til Trol le!



7

Nyt design på kvalitetsprodukter fra tyske Lauda

How P RO are you?

Nyhed – Lauda PRO serien med både køl og varme

Helt ny Lauda PRO serie som henvender sig til dig som 
kræver den bedste og mest pålidelige temperaturkontrol.
PRO serien findes i mange forskellige modeller i tempera-
turområdet -100°C op til + 250°C
PRO serien styres via den helt nye drejbare touchskærm, 
der på nogle modeller endda kan anvendes som trådløst 
panel. Giver optimal brugerkomfort og sikkerhed.
Robuste tyske produkter i et design- og kvalitetsniveau 
som holder mange år frem.
Kontakt os og få et godt tilbud som opgraderer dig med 
en ægte PRO!
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Ninolab præsenterer stolt – 
Ninolaf  sikkerhedsbænk til isotoper

Spil ler til lid en rol le, 

sa ring trygt til Trol le!

Dine celler kan ikke få bedre vækstbetingelser 
end i vores nye CO2 inkubator!

 Forma Steri-Cycle i160
Forma Steri-Cycle i160 findes med rustfrit stål eller 100% ren massiv 
kobber indretning. Super nemt at fylde og tømme vandreservoir uden
at man behøver at flytte hylder. Med indbygget alarmsensor til vandstand.

•    Steri-run: +180°C varmluft sterilisering
•    HEPA-filter: kontinuerlig filtrering af luft 
     i kammer med indikering når ”clean room 
     quality” er opnået
•    THRIVE: aktiv luftfordeling der medfører høj
     stabilitet og hurtig genfindelse af set punkt
•    iCAN: soft touch skærm, alarm og USB udgang
•    Med TC sensor. IR sensor fås
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Priser fra 52.000,- kr
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M A D E  I N

GERMANY
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Tysk design med indbygget kvalitet og sikkerhed 

M A D E  I N

GERMANY

Research made easy

Professionelt og robust til dit laboratorium:

•    Stort sortiment – Store og små opgaver løses let, vælg en model som matcher
•    Tysk kvalitet 3 års garanti med NON-STOP drift 
•    Bedste operatør sikkerhed  
•    Laveste driftsomkostninger – Sparer din værdifulde tid og penge
•    Intelligente, kraftfulde og sikre produkter –vil du vide mere?
•    Altid bedste priser og test inden køb
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Tysk design med indbygget kvalitet og sikkerhed 
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IN kit: 

Luftstrøm ledes ho-
risontalt fra bagvæg. 
Ideal til inkubering af 
stiklinger og insekter. 
Giver stor fleksibilitet 
med mulighed for 
at ændre placering/ 
fjerne hylder og juste-
rer lys.

TC kit: 

Luftstrøm ledes via 
bagvæg til den enkelte 
hylde og vertikalt op 
i kammer. Hermed 
fjernes varme fra lamper 
og temperatur holdes 
stabil. Reducerer kon-
densation på petriskåle 
og rør.

PG kit: 

Luftstrøm ledes via 
hylde i bunden af ska-
bet vertikalt op gennem 
kammer og er dermed 
med til at sikre at varme 
fra lamper ledes væk fra 
planterne. Hermed op-
nås mulighed for ”high 
light” stor lys intensitet 
og stor ensartethed.

AR kit: 

Luftstrøm ledes via 
bagvæg horisontalt ud 
over planterne, hvilket 
gør det muligt at ud-
nytte pladsen optimalt 
uden af luftstrøm 
forstyrres.

A1000 – Et vækstskab med flere muligheder 
Et skab til det hele med 4 forskellige kits:

•    Arabidopsis, Cellekulturer, Plantevækst eller Inkubation 
•    Hurtigt og let at installere

Se mere herunder:

 

•    Betjeningsvenlig styring
•    Tilbehør inkluderer bl.a.: LED, “high light”, CO2, køling

til dyrkning C onviron – Forende teknologi 
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Vi står på hovedet for 
vores Termaks kunder! 
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TS 9053
10.226,- kr

B 9130
16.456,- kr

B 9025
10.245,- kr

TS 9430
29.096,- kr

Rent vand til dit laboratorie – Purelab Chorus 

Chorus kan i et utal af kombinationer tilpasses lige 
præcist dit laboratorie – Nu og i fremtiden.
Chorus giver dig præcis den vandkvalitet du kræver -  
kan enkelt opgraderes både med vandkvalitet og 
kapacitet.

Lave driftsomkostninger og brugervenligt – Ja så er 
valget nemt når du skal have et nyt vandanlæg – 
Vælg Chorus fra Elga!

Det modul opbyggede vandanlæg fra engelske 
Elga hedder Purelab Chorus, og er det mest 
moderne og brugervenlige på markedet i dag. 
Elga er en af verdens førende producenter at an-
læg til rent vand af alle typer, og lever op til både 
de skrappe krav på laboratorierne, og de kræven-
de volumen opgaver på hospitaler og i industrien.
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•    Varmeskabe   •    Mikrobiologi   •    Klima

Se de gode tilbud her:
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Salli Sadel Stolen 
Sid dig vej til et bedre helbred – Vælg en stol fra Salli!
Vi tænker på ergonomien og har fundet den perfekte stol til enhver formål.
Sadelstolen har en hældningsmekanisme der gør at sædet kan vippes i 
enhver retning uden et separat justeringshåndtag. SwingFit-mekanisnen gør 
at brugeren kan bevæge sig siddende, hvilket øger mobiliteten, stofskiftet 
i lænden og samtidig aktiverer hele kroppen

•    Swingmekanismen gør motion muligt mens du sidder
•    Delt sæde med justerbar mellemrum og højdejustering
•    Swingmekanismen kan justeres

Vi står på hovedet for 
vores Termaks kunder! 

Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

BioSpherix  - Så er dine celler på hjemmebane 

Er du interesseret i at hore mere – kontakt  produktspecialist Ebba G luckstadt

Vi er stolte af at kunne præsentere 
vores nye leverandør – Amerikanske 
BioSpherix
Dyrker du stamceller og/eller måske 
andre sensitive cellelinjer? – Så bør 
du kigge meget mere på  porteføljen 
af dedikerede løsninger fra BioSphe-
rix. Der er allerede installeret nogle 
interessante opstillinger her i Dan-
mark – Skal du have den næste?
BioSpherix har et stort modulopbyg-
get sortiment til netop dig der be-
kymrer dig lidt ekstra om dine celler 
og deres optimale vækst.
CytoCentric er produktserien, der 
kombinerer celleinkubering og celle-
håndtering i en og samme opstilling

Brug CytoCentric  - kvaliteten øges fordi celler kræver:

•    Beskyttelse
•    Optimering

Et eksempel kunne være dette Xvivo X 3 system:

•    Modulopbygget – Kan let passe ind i nuværende laboratorier
•    Handskeboks design der beskytter
•    Dine celler håndteres uden berøring med atmosfæriske luft
•    Giver optimal control af: O2, CO2, °C, og %RH 
•    Kan programmeres til statisk og dynamisk drift
•    Kontrol af styret atmosfære om nødvendigt
•    Et par enkelte X3 enheder forandrer hurtigt dit eksisterende 
     cellelab til en arbejdsplads med kontrolleret atmosfære
•    Kan tilsluttes alt eksisterende udstyr
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NYHED

Chorus kan i et utal af kombinationer tilpasses lige 
præcist dit laboratorie – Nu og i fremtiden.
Chorus giver dig præcis den vandkvalitet du kræver -  
kan enkelt opgraderes både med vandkvalitet og 
kapacitet.

Lave driftsomkostninger og brugervenligt – Ja så er 
valget nemt når du skal have et nyt vandanlæg – 
Vælg Chorus fra Elga!

•    Fysiologisk stimulation
•    Korrekte protokoller

..
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DrySyn Parallel syntese-kit indeholder:
Basisplade med varmeresistent håndtag 
+ 1 kit med 3 indsatser til forskellige typer 
af rør som f.eks.:

16.20 mm (passer til CEM rør til mikroovn)
17.40 mm (passer til Biotage 2-5 ml. rør)
20.20 mm (passer til typiske robot-tubes)
24.40 mm (til typiske ”boiling tubes”)
25.75 mm (passer til Wheaton rør)
28.20 mm (passer til Biotage 10-20 ml. rør)

 

Kampagnepris: kun 4.900,- kr
Spar mere end 20%

CondenSyn – Luftkølet kondenser
til mange opgaver

Normalpris 8.800,- kr 

Igen smarte løsninger fra Asynt – 
sparer dig for en del!

Slip for traditionel vandkøling og 
prøv CondenSyn som dokumenteret 
bare virker -  gør din hverdag meget
nemmere.
4 stk. CondenSyn i højden 350 mm  - 
Vælg imellem slib B19, 24, 29

Kampagnepris: 
kun 6.200,- kr

Fremtidens cryoopbevaring er her nu – 
Prøv en CBS !
CBS er den helt rigtige miljøvenlige og absolut sikre måde at opbevare dit værdifulde materiale på. 
Med en CBS fryser ved -198°C er der ingen kontakt til flydende LN2 og dermed ingen risici for brugerene
når prøverne skal håndteres.
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egl@ninolab.dk

Custom
BioGenic
Systems

•    LN2 i dampfase eliminerer al krydskonterminering
•    Perfekt temperatur stabilitet
•    Flere modeller – Fleksibel og med stor kapacitet
•    Minimalt strømforbrug, ingen varmeafgivelse og faktisk lydløs
•    En langtidsholbar investering som kræver minimal service
•    Bevist det bedste valg til al langtidsopbevaring
•    Pharmaindustrien har opdaget CBS  – Har du?



Normalpris 8.800,- kr 

CBS er den helt rigtige miljøvenlige og absolut sikre måde at opbevare dit værdifulde materiale på. 
Med en CBS fryser ved -198°C er der ingen kontakt til flydende LN2 og dermed ingen risici for brugerene
når prøverne skal håndteres.

•    LN2 i dampfase eliminerer al krydskonterminering
•    Perfekt temperatur stabilitet
•    Flere modeller – Fleksibel og med stor kapacitet
•    Minimalt strømforbrug, ingen varmeafgivelse og faktisk lydløs
•    En langtidsholbar investering som kræver minimal service
•    Bevist det bedste valg til al langtidsopbevaring
•    Pharmaindustrien har opdaget CBS  – Har du?

Autoklaver til alle behov,
fra 90 til 1200 liter

•    Stort sortiment fra 90 op til 1200 liter
•    Gennemrækning-modeller med 2 døre og indbygningsmulighed
•    Effektiv isolering af kammer og rør der sparer energi
•    Valgfri højre-venstre placering af betjening og teknik
•    Programoptimering for mindst mulig miljøbelastning

Vi præsenterer det store sortiment af autoklaver fra Steelco.
Steelco kender vi allerede for det store sortiment af vaskemaskiner 
til mange opgaver.
Steelco autoklaver anvendes både i laboratorier, pharma-industri 
og på sygehuse. Steelco autoklave har fordele som:

Se også de mindre laboratoriemodeller:

•    90 eller 125 liters gulvmodel
•    95 liters bordmodel  - eventuelt med underskab
•    Stor kapacitet med et lille foot-print
•    Enkel og ligefrem betjening
•    Tilvalg af optioner efter dine behov
•    Indbygget temperatursensor til væsker
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Er vi på samme bølgelængde?
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Kontakt os – 
V i har lige den 

losning du 
soger!

Kender du disse udfordringer:

•    Arbejder med et større udvalg af microtitter assays
•    Arbejder med assays som kræver forskellige måleteknologier
•    Ønsker stor fleksibilitet – måske mange brugere på samme instrument
•    Værdsætter modul opbygning og opgradingsmulighed
•    Pladsen er trang – alt-i-et instrumenter er løsningen
•    Begrænset budget – invester i nyt med omtanke

Vi har løsningen:

Thermo Varioskan LUX
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Behov for at opbevare ved -80°C
men pladsen er der ikke ?
Så er det godt vi har Fryka!

Små satellit -80°C frysere i størrelser fra 35 liter til 100 liter.
F. eks. Fryka model B35-85 på 35 liter.
Udvendige dimensioner: 58x76,5x54 cm (bxdxh).
Med plads til 30 stk. 6 cm bokse – Skufferack system fås som tilvalg.

Pris fra 38.500,- kr
Sporg Eva om et godt til bud!
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Autoklave med glaslåge fra tyske SHP!
Argh…tokla……hvad ?
Den er god nok! Laboklav 25 med patenteret glaslåge – eneste autoklave i verden med fuld glaslåge, 
naturligvis godkendt efter alle tyske og europæiske regler. Følg processen i kammeret under kørsel – 
specielt velegnet til materialetest og udviklingsopgaver. Laboklav fås i forskellige udstyrsniveauer – 
selvfølgelig også med vacuum og hurtig køling. Rummer 25 liter og kan fungere som en stand-alone-unit – 
et smart valg som en backup enhed til akutte opgaver.
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

LabMed  kampagne  - 
 spar mindst 15 %

Hjælp til at vaske dine ELISA plader? 
Se mere her!
Opnå pålidelige ELISA resultater med en automatiseret og smart 
løsning - en Thermo Wellwash!
Wellwash håndtere let 96 huls plader, og arbejder du med 384 plader 
så vælg i stedet en Wellwash Versa. Meget tilbehør og naturligvis 
USB port til dataopsamling og dokumentation.
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Sporg Ebba hvis du vil vide mere!



NYT hos Ninolab – 
Tyske brandskabe fra anerkendte Asecos
Vi er stolte over at kunne tilbyde disse kvalitets brandskabe fra Asecos i  Tyskland.
Overlegen beskyttelse af det du vil passe på – Asecos har et kæmpe sortiment som lever op til de allermest 
krævende standarder, og med en garanti på helt op til 10 år så ved vi at Asecos holder hvad de lover – 
nemlig den allerbedste sikkerhed.
Med Type 90 serien får du dokumenteret 90 minutters holdbar ved brand – Arbejder du med brandfarlige 
væsker så er Type 90 skabene det korrekte opbevaringssted.
GS & CE samt EN 14727 sikrer at Type 90 brandskabet opfylder kravene til ethvert moderne laboratorium.
Alle har brug for den bedste sikkerhed – Den har Asecos klar til dig. Spørg os om priser og udvalg!

NYHED
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Ryste?...Varme?…Køle?...  
Svaret er Ditabis fra Hettich
Termomixere, termoblokke, mixere, shakere – sortimentet er stort. 
Et stort antal blokke til mange typer rør og plader gør Hettich 
anvendeligt til mange opgaver. Altid en model som passer til 
opgaven – der er jo ingen grund til at betale for noget, man 
aldrig får brug for – Derfor Hettich. 

Sporg os om et godt til bud!
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Robust og pålidelig kvalitet – gennem-
tænkt design, som du kommer til at 
have stående i mange år. Har du special 
opgaver kan vi sikkert også få produceret 
en blok som passer dig!

Autoklave med glaslåge fra tyske SHP!
Argh…tokla……hvad ?
Den er god nok! Laboklav 25 med patenteret glaslåge – eneste autoklave i verden med fuld glaslåge, 
naturligvis godkendt efter alle tyske og europæiske regler. Følg processen i kammeret under kørsel – 
specielt velegnet til materialetest og udviklingsopgaver. Laboklav fås i forskellige udstyrsniveauer – 
selvfølgelig også med vacuum og hurtig køling. Rummer 25 liter og kan fungere som en stand-alone-unit – 
et smart valg som en backup enhed til akutte opgaver.
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Enkel at programmere:

•    “Drag-and-drop”-programmering
•    Kan udføre normalisering af prøver
•    Let at ændre layout på arbejdsfeltet

Beskeden størrelse - 
Plads til det hele:

•    16 positioner i arbejdsfeltet til 
     12 SBS plader og 4 racks
•    Anvender 50 µl, 200 µl og 1000 µl 
     pipette spidser
•    Når ned til 100 mm i  arbejdsdybde -
     Til deepwell plader og rør
•    Kan køre 384-plader uden at løbe 
     tør for pipette-spidser
•    Footprint kun : 600x515x470 mm

Pipetteringsrobotten PIRO 

Alsidig – 
Klarer mange opgaver:

•    Hurtigt og enkelt at skifte pipettehoved
•    Dedikerer forskellige funktioner til en 
     enkelt plade
•    Let at ombytte positioner og opsætning 
     på arbejdsfeltet
•    Multi justerbar pipetterings volumen
•    Passer till næsten alle typer rør og plader
•    Effektiv og med fuld sporbarhed - 
     naturligtvis!

NYHED Kontakt os og hor meget mere om hvad P IRO kan             hjaelpe dig med!

Vi er stolte over at kunne præsentere vores nye 
pipetteringsrobot PIRO fra tyske Dornier.
PIRO – Pipetteringsrobot med høj præcision og  
enkel programmeringen. Med en størrelse på bare 
600x515x470 mm optager den minimalt plads i

laboratoriet. Alsidig, effektiv og pålidelig robot som du kan stole på. 
Overlegen til alt arbejde med qPCR og molekylærbiologi med mange 
krævende pipetteringer. Med PIRO sparer du dig selv for en del belastende 
og koncentrerede arbejdopgaver.


