
               Centrifugy za skvělé ceny 
 

     Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH 
         Platnost do vyprodání zásob.  www.merci.cz                              MERCI, s.r.o.                                              

 

 

Cena po slevě: 3 200,-  

Cena po slevě: 4 100,-  

Cena po slevě: 4 300,-  

Cena po slevě: 18 200,-  

Centrifuga Micro Jet Fix 
 Konstantní rychlost 6000 ot./min. – 2000 x g 

 Rotor pro 8x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 8x 0,2 ml a pro 8x 0,4/0,5 ml zkumavky 

 Rotor pro 2 PCR stripy nebo 16x 0,2 ml zkumavky 

 Elektronická brzda pro bezpečnost & možnost rychlého ovládání pouhým otevřením a zavřením víka 

 Robustní konstrukce víka 

 Možnost kalibrace rychlosti uživatelem 

Katalogové číslo: 320 000 000 004 
Rozměry (hlxšxv): 162 x 157 x 115 mm 

Cena: 4 140,- Kč 

 

                                                   Centrifuga Micro Jet Variable 

 Nastavitelná rychlost od 1000 do 6000 ot./min. (přesnost ± 25 ot./min.) a až 2000 x g 

 Časovač od 1 do 25 minut + nepřetržitý chod 

 Digitální displej a paměť posledního nastavení 

 Rotor pro 8x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 8x 0,2 ml a pro 8x 0,4/0,5 ml zkumavky 

 Rotor pro 2 PCR stripy nebo 16x 0,2 ml zkumavky 

 Vypínatelná detekce nevyvážení rotoru 

 Funkce bezpečnostního automatického vypnutí při provozu s nevyváženým rotorem 

 Možnost kalibrace rychlosti uživatelem 

        Katalogové číslo: 320 000 000 005 
        Rozměry (hlxšxv): 162 x 157 x 115 mm 

        Cena: 5 438,- Kč 

 

Centrifuga Micro Smart Jet Variable 
 Nastavitelná rychlost od 1000 do 6000 ot./min. (přesnost ± 25 ot./min.) a až 2000 x g 

 Časovač od 1 do 25 minut + nepřetržitý chod 

 Digitální displej a paměť posledního nastavení 

 Rotor pro 8x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 8x 0,2 ml a pro 8x 0,4/0,5 ml zkumavky 

 Rotor pro 2 PCR stripy nebo 16x 0,2 ml zkumavky 

 Vypínatelná detekce nevyvážení rotoru 

 Funkce bezpečnostního automatického vypnutí při provozu s nevyváženým rotorem 

 Možnost kalibrace rychlosti uživatelem 

 Bezúdržbový BLDC motor s dlouhou životností 

Katalogové číslo: 320 000 000 006 
Rozměry(hlxšxv): 162 x 157 x 115 mm 

Cena: 5 692,- Kč 

                  

                                                                        Centrifuga Micro High Speed Jet 
 Nastavitelná rychlost od 500 do 15000 ot./min. a až 15596 x g (rotor M12) 

 Časovač od 1 sekundy do 999 minut + nepřetržitý chod, tlačítko Short spin 

 Rotor pro 12x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 12x 0,2 ml a 12x 0,4/0,5 ml zkumavky 

 Detekce nevyvážení rotoru s nastavitelnou citlivostí 

 Funkce bezpečnostního automatického vypnutí při provozu s nevyváženým rotorem 

 Možnost ovládání přes PC (USB port) pomocí přiloženého software – až 99 programů 

 Záznam veškerých provozních dat do excelového souboru 

 Automatický přepočet ot./min. na g tlačítkem RPM/RCF 

 Digitální displej, paměť posledního nastavení 

 Automatické zamykání a odemykání víka 

                                                                        Katalogové číslo: 320 000 000 007 
                                                                        Rozměry (hlxšxv): 230 x 262 x 132 mm 

                                                                        Cena: 24 216,- Kč 



                                                                                   Malé přístroje za skvělé ceny 
 

    Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH  
       Platnost do vyprodání zásob. www.merci.cz                                  MERCI, s.r.o.                                              

 
 

 

 

 

Třepačka Single Jet Microplate Shaker 
 Na stole zabere místo jako mikrotitrační destička 

 Maximální rychlost 1500 ot./min. (od 200 do 1500 ot/min) 

 Časovač od 1 do 180 minut + nepřetržitý chod 

 Možnost ovládání přes PC (USB port) pomocí přiloženého softwaru 

 Záznam veškerých provozních dat do excelového souboru 

 Vyměnitelné svorky pro různé typy destiček 

 Nástavec pro mikrozkumavky 

 Vestavěná protiváha pro stabilitu při provozu 

 Univerzální adaptér (100 - 240 VAC, 50/60 Hz) 

Katalogové číslo: 320 000 000 002 
Rozměry (hlxšxv): 127 x 85 x 86 mm 

Cena: 6 040,- Kč 

 

 

            Třepačka Vortex Jet Mini Variable Speed 
 Malý vortex, který nezabere na stole moc místa 

 Robustní konstrukce s kovovou spodní částí a gumovými nožkami 

 Spuštění míchání stlačením míchacího nástavce zkumavkou 

 Bezúdržbový BLDC motor 

 Až 4500 ot./min. pro rychlé míchání 

 Nastavitelná rychlost od 2500 do 4500 ot./min. 

 Amplituda míchání 4,5 mm 

              Katalogové číslo: 320 000 000 001 
              Rozměry (hlxšxv): 100 x 100 x 70 mm 

                                                                                        Cena: 4 347,- Kč 

 

 

Míchačka magnetická Jet 
 Maximálně 1500 ot./min. 

 Vhodná pro míchadélka do 25 mm a až pro 800 ml H2O 

 Nastavitelná rychlost od 15 do 1500 ot./min. s indikátorem 

 Pulzní mód – změna směru míchání každých 30 sekund 

 Vestavěná funkce pro pozvolné zrychlování 

 Paměť posledního nastavení 

 Nerezový povrch rezistentní ke korozi 

 Odolná proti polití – stupeň krytí IP 65 

Katalogové číslo: 320 000 000 003 
Rozměry (hlxšxv): 165 x 121 x 12 mm 

Cena: 5 180,- Kč 

 

Cena po slevě: 4 600,-  

Cena po slevě: 3 300,-  

Cena po slevě: 3 900,-  
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