
216603012902  
MIX 20 Vortex  provrörsmixer.  

Med beröringsläge, kontinuerligt läge och 
justerbar rotationshastighet 100-3000 varv/
min, samt stötdämpande gummifötter. 
Mixern kan användas för flera typer av rör 
och behållare. Ingår fäste för kontinuerlig 
mixning av rör.  
Mått (B x D x H): 145 x 175 x 140 mm. 
Vikt: 1,9kg.  

Kampanjpris:  
1 850 kr   

  
*Så långt  lagret räcker

216601010120  
Magnetomrörare F20 utan värme   

Slitstark och med utförande helt  i syrabestän-
dig epoxybelagt rostfritt stål 110 x 110 mm. 
Omrörningahastighet 100-1100 varv/min, 2 L 
omrörningskapacitet. 10W, IP41, 0,7 kg.

Kampanjpris:   
1 284 kr    

 
*så långt lagret räcker

216601012261  
Magnetomrörare F600 med värme 
 
Digital  kontroll av temperatur och omrörning.  
Med aluminiumplatta och i syrafast epoxybe-
lagt metall 160x160 mm. Omrörningahastig-
het 150-1500 varv/min, 20 L omrörningskapa-
citet och temperatur från +50 till +400˚C. 
 IP41, 750 W, 4 kg. 
 
 

Kampanjpris:  
2690,00 kr    

 
*så långt lagret räcker

216603012926  
Rotator F 205 – roterande skakappa-
rat för provrör och cellodlingsrör 
 
Perfekt att använda i laboratorier för bered-
ningsprotokoll. Medurs roterande skakapparat 
för provrör av olika storlekar. Med en "rullande 
/tumblande" rörelse för optimal blandning av 
prover. Välj rotor utifrån önskad provstorlek. 
Digital kontroll av hastighet 2-40 varv/min och 
99 min timerkontroll. Lämplig för användning 
i inkubatorer, även kylda. Kan användas vid 
omgivningstemperatur +4°C till +60°C. 

Kampanjpris: 
4 490 kr  

inkl valfri  hållare  
 

*så långt lagret räcker

VI ERBJUDER ÄVEN 25%  RABATT PÅ ÖVRIGA SORTIMENTET  
FRÅN FALC INSTRUMENTS.  KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION



216601012293 F91T  
Magnetomrörare med värme, ke-
ramisk platta, PID mikroprocessor-
styrd temperaturkontroll  

Digital modell. Värmeplatta i keramiskt glas 
160x160mm. Chassi i syrafast epoxybelagt 
rostfritt stål. Ingår fäste för tempgivare. Digital 
temperaturstyrning m h a PT 100 givare.  
Temperatur +50  till +550 °C, 15 L omrörning-
skapacitet, hastighet 150-1500 varv/min. 
Försedd med indikator för temperatur översti-
gande +50˚C. 550 W, IP40, (BxDxH) 220 x 240 x 
145 mm, 3,6 kg.                              
 * Externt tempkit beställs separat, art.nr 
216601012508

Kampanjpris:  
5 690 kr   

 
*så långt lagret räcker

F320 Plattskak 4 positioner för  
mikrotiterplattor/deep well plattor 

Digital modell med 3 mm axial rörelse och 
300-1600 varv/min hastighet. Timer (h:min); 
99:50 min, (BxDxH): 290x330x141mm, 6 kg 
vikt, 25W maxeffekt, IP30  
*Tillbehör finns för alternativ som E-kolvar/flas-
kor. Tillkommer kombiplatta och flaskhållare. 

Kampanjpris:  
11 990 kr  

 
*så långt lagret räcker   

216601012295  
Magnetomrörare F64 
4 positioner med värme                                            
 
Vardera position m individuellt reglerbar 
temperatur, omrörarhastighet. Arbetsplatta i 
aluminium 4 x  150mm. Hastighet 100 - 1800 
varv/min, 4 x 6 L omrörarkapacitet H2O. 
Temperatur +50°C till 350°C. Ingår hål för fäste                
(BxDxH) 760x300x115 mm, 4x20 W motoref-
fekt/ 4x400 W värmeeffekt, 11,5 kg. 

 

Kampanjpris:  
13 900 kr  

 
*så länge lagret räcker



Skakaparater med axial eller orbital 
rörelse 10 mm eller 25 mm   
 
För diagnostiska och dylika lab med robust 
syraresistent epoxybelagt chassi. Underhållsfri 
induktionsmotor med obegränsad drift och 
konstant hastighet även vid varierad last. Tyst 
och vibrationsfri. Digital kontroll av hastighet 
och tid.  
*Universalhållare på bild, samt ev. kombiplatta, 
flaskhållare beställes separat. 

216603013035 F340  
Horisontal skak med  
10 mm axial rörelse 

   25% rabatt -  
Nu 15 690 kr  

216603013030 F350  
Orbital skak med  

10 mm orbital rörelse

    25% rabatt -  
Nu 15 690 kr

216603013025 F355  
Horisontal skak med  
25 mm axial rörelse

   25% rabatt -  
Nu 16 200 kr 

216603013020 F365  
Orbital skak med  

25 mm orbital rörelse

    25% rabatt -  
Nu 16 200 kr  

216605015018   
AT-MD Mekanisk omrörare med 10L 
maximal omrörningsvolym.   
 
Digital modell med kontinuerlig hastighets-
reglering 200 - 3000 varv/min. Lämplig för 
rutinmässigt arbete. Intern motor med över-
hettningsskydd. Andra modeller finns med 20 
L omrörningskapacitet (216605015020), samt 
analog modell. Maximal volym: 10 L, maximal 
viskositet 10 000 mPas. Motor effekt in/ut: 
83/75 W. BxDxH: 90x145x180 mm, 4,5 kg, IP43-
40.  Tillbehör såsom omrörningsstav och stativ 
tillkommer.  
Kontakta oss gärna för mer information.  

Kampanjpris: 
8 300kr   

 
*så långt lagret räcker



216610100774  
Skakvattenbad med thermostat- 
reglering, dubnoff typ.  
 
Med 20 L kapacitet, invändig tank (BxDxH: 
440x240x200 mm) i rostfritt stål och utvändigt 
i syrafast epoxibelagt stål. Med PID micropro-
cessor och förinställda temperaturer. Temp-
styrning med intern PT100 givare. Skakrörelse 
orbit 15mm. Inställning av omrörningen sker 
m h a rotationsratt, med digital påvisning i 
LED-display. Försedd med säkerhetstermostat. 
Temperatur +5 °C till +100 °C, omrörnings-
hastighet 0-200 varv/min, värmeeffekt 2100 
W. Säkerhetsklass DIN 12879 – 1, IP42, 16 kg  
*Tillbehör som Lock, kombiplatta, samt flask- 
hållare och tråg tillkommer.

           

Kampanjpris:  
19 490 kr  

*så långt lagret räcker   

216610100615  
Digitalt vattenbad WB-MD15 
 
 12L volym utan avloppskran, vattennivå. 
Temperatur +5°C över RT  till +120°C. Ter-
mostatiskt vattenbad för allmänt bruk med 
invändig tank i rostfritt stål (B255xD290xH150 
mm). Plåt pressat i ett stycke med isolerande 
värmesäkert ytterhölje i ABS plast (B445x-
D385xH240 mm). Termostatstyrd temperatur 
m h a givare. Med säkerhetstermostat med 
manuell återställning, rött larmljus. Lock finns 
som tillbehör. 

Kampanjpris:  
6990 kr  

 
*så långt lagret räcker

216612102905   
SB5 Digitalt cirkulerande vattenbad  
 
Komplett med digital termostat, 5 L tankvolym, 
inklusive lock. Temperatur +5 över rumstemp. till 
+150˚C. Med timer. Chassi i epoxybelagt rostfritt 
stål (B330xD180xH370 mm). Isolerat med glasull. 
Invändig tank i rostfritt stål , pressat i ett stycke 
med lock  (tillgänglig tankyta B100xD125xH150 
mm). Digital temperaturkontroll av termostaten 
sker med PID-regulator och PT100 givare. Med 
omrörningspump som säkerställer en utmärkt 
temperaturfördelning inuti tanken. Vattenbadet 
kan anslutas till extern cirkulation. För övriga 
tekniska data vänligen se broschyrunderlag.

Kampanjpris:  
12 533 kr  

 
*så långt lagret räcker



Kampanjpris:  
19 490 kr  

*så långt lagret räcker   

216612102915   
SB24 Digitalt cirkulerande vattenbad  
 
Komplett med digital termostat, 18.5 L tank- 
volym, inklusive lock.
Övrigt som SB5.  
Externt mått:  B350xD530xH370 mm.  
Tankmått: B255xD330xH150 cm

Kampanjpris:  
12 533 kr  

 
*så långt lagret räcker

Kampanjpris:  
17 150 kr  

 
*så långt lagret räcker

216616101504 LBS 
1 - H Digitalt ultraljudsbad med värme

 

Kampanjpris:  
7 490 kr  

 
*så långt lagret räcker

3 L kapacitet. Idealiskt för rengöring och 
eliminering av alla typer av föroreningar 
med kavitation,  tack vare vibrationseffek-
ten som erhålles av ultraljudkraften. Digital 
temperaturkontroll och timerfunktion som  
programerbar, eller kontinuelig drift. Tank-
mått (LxBxD): 360x300150 mm. Frekvens 35 
Hz, Ultraljudeffekt: 100W , värmeeffekt: 88 W, 
tempertur: 20-69˚C. Utan möjlighet till för-
ändring av frkvensen (andra modeller finns, 
kontakta oss). Ingen dräningsmöjlighet. 
Stödgaller ingår. Tillbehör som stållock och 
stålkorg, samt rengöringslösning finns.

216621042211   
TD 200 P1 Digital Blocktermostat  
för ett block 

Perfekt för all labborativ verksamhet vid 
behov av uppvärmning, kylning, smältning, 
inkubering, koncentrering. Med nytt integre-
rat tre-steg-program väl användbart i enzy-
matiska-,  kemiskt katalyiska reaktioner. Med 
timerfunktion. Temperatur 25 till 200 °C , vär-
meeffekt 150 W, externa mått: 285x200x110 
mm, 2,0 kg, IP40. Modeller med 2 resp. 3 block, 
samt blocktermostat med såväl kylning och 
värmning finns också i sortimentet. Ett stort 
urval av block finns tillgängliga och tillkom-
mer i priset, vänligen se broschyrunderlag 
eller kontakta oss. 

Kampanjpris: 
4 990 kr 

*så länge lagret räcker



216625050206  
BE S2-500 Värmare med ökat 
värmemotstånd 450˚C  
 
För 2 x 500 mL rundbottnade kolvar. Med två 
positioner för 500 mL rundbottnad flaskor/
kolvar, med utökad värmeeffekt om 500 W och 
temperatur om 450˚C. Med möjlighet att arbe-
ta vid olika temperaturer. Chassi i rostfritt stål 
(mått 360x300x120 mm). Värmeffekt: 500W, 4,8 
kg, IP42, Säkerhetsklass 0. Uppsättning stavar 
ingår. Fler modeller finns tillgängliga för olika 
volymer och antal positioner. Även med tem-
peratur endast upp till 350˚C. 

Kampanjpris:  
4 650 kr   

 
*så länge lagret räcker

216720209008  
STF-F80 Värmeugn 300˚C med  
forcerad ventilation

80L kapacitet. Utvändigt i epoxylackat stål, 
invändig kammare i rostfritt stål. Med dubbel-
dörrblock för bättre temperaturisolering. 45 
mm  hål i bakkant för ev. rökutsläpp (reglas 
vid dörröppning),  samt genomföringsport 
om 10 mm  i bakkant för extern givare. Med 
timer. Värmeeffekt 1400W, ingår 2 hyllplan 
(max 7 st möjligt). Yttermått: 667x610x675 
mm/ Interna mått: 450x400x450 mm, 60 kg 
vikt, säkerhetsklass 3,1, IP42. 

Kampanjpris:  
18 675 kr  

 
*så länge lagret räcker

216720209024 STF  
F 240L Värmeugn 300˚C med  
forcerad ventilation 
 
240L kapacitet Ingår två hyllplan (max 
antal 12 st). Värmeeffekt 2600 W. Externa 
mått:  925x710x1030 mm /interna mått:  
600x500x800 mm. I övrigt som ovan i avseen-
de på konstruktion och funktion.  
För övriga tekiska data vänligen se broschyr- 
underlag. 

Kampanjpris:  
30 937 kr  

 
*så långt lagret räcker
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