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Laboratorní třepačky 

 

 orbitální pohyb 

 mikroprocesorový regulátor rychlosti a 

pracovní doby 

 amplituda: 10 ... 25 mm 

 maximální zatížení platformy: 10kg 

 regulace rychlosti : 30 ... 300 ot / min 

 nastavení času práce: 1min. ... 99h nebo 

kontinuální provoz 

 Digitální LCD displej 

 Protiskluzový povrch (volitelné) 

 Univerzální a speciální platformy: rampa pro montáž úchytů, stojan na zkumavky, 

úchytky na náčiní, uchycení pro Erlenmeyerovy baňky (25 … 2000 ml), rampa pro 

Petriho misky 

 laboratorní třepačky byly 

navrženy mj. pro použití 

v inkubátorech s chlazením  
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Technické parametry 

 

 

model 

    
pohyb orbitální 

ovládání mikroprocesorové řízení otáček a času práce 

displej LCD 

rozsah otáček (ot./min.)  30 … 300 

přesnost nastavení 

(ot./min.) 

10 

amplitůda (mm) 5 5 nebo 10 

dovolené zatížení (kg) 10 

regulace času 1 min … 99 h nebo kontinuální práce 

rozměry bez 

rampy / 

s rampou (mm) 

šířka 320 390 550 700 

výška 120/220 120/220 120/220 120/200 

hloubka 330 400 440 420 

použití v inkubátoru ILW 53 ILW115 ILW240 ILW400 

jmenovitý výkon (W) 60 60 60 60 

váha s rampou (kg) 10 15 22 25 

teplota okolí (°C) +10 … +40 

vlhkost okolí (%) do 70 

napájení 50 Hz (V) 220 … 240 

záruka 24 měsíců 
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Univerzální rampa – pro různé typy 

načiní s čtyřmi přítlačnými válci 

 

 

 

 

Rampa pro montáž úchytů - možnost 

umístění držáků baňek kapacity. 25 ml, 

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml (úchyty je 

nutno objednat samostatně).  

 

 

Rampa pro Petriho misky - platforma 

určena pro Petriho misky, baňky 

s bakteriálními kulturami a jiné lehčí 

náčiní 

 

 

    

Rampa pro rozrušování -    platforma pro 

rozdělovače, s třemi přítlačnými válci: 

rozrušování,  extrakci, koncentraci …                                                                                     

 

 

 

 

Protiskluzová podložka 
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