AGITADORES DE BANCADA

Orbitron
A verdadeira locomotiva
Extremamente estável e resistente a respingos, o Orbitron é especialmente adequado
para cultivos fora de incubadoras.
Capacidade de carga: até 31 kg
O Orbitron é o mais potente dos agitadores de bancada e pode receber até 31 kg
de materiais. Escolha entre dois tamanhos
diferentes de bandeja. O sistema inteligente de bloqueio rápido permite trocar
rapidamente de bandeja.

www.infors-ht.com

Laboratório ou sala com controle climático? Os dois!
O Orbitron é um modelo à prova de respingos, excepcionalmente adequado para
operações diárias no laboratório e para uso
em salas com controle climático.
Penta-Drive
A unidade de acionamento Penta patenteada e de alto desempenho é o coração de
muitos agitadores INFORS HT. O destaque
do acionamento é o sistema genial de equilíbrio dinâmico de massa, que garante um
funcionamento silencioso e sem vibração.

Levamos vida ao seu laboratório.

Tamanhos de frasco
25 mL – 5000 mL
Adequado para
Bactérias, algas e cultura de
células
Unidade de acionamento
Penta-Drive
Compatibilidade
Com bandejas M e N, garras,
suportes para tubos de ensaio,
placas de microtitulação e
esteira adesivo Sticky Stuff.

Características & Acessórios
Corpo
•	Fácil de limpar por causa dos cantos arredondados
Unidade de acionamento
•	Unidade Penta patenteada com equilíbrio dinâmico
•	Silencioso e sem vibração
• Controle preciso da velocidade de agitação
• Estanque
Unidade operacional
• Visor à prova de respingos (IP43)
• Mostra a velocidade e a duração da agitação
•	Temporizador integrado

Dados técnicos
Dimensões (L x P x A)
Número de lotes
Volume
Carga máxima
Velocidade de agitação
Eixo de agitação
Temperatura
Parâmetros padrão
Fonte de alimentação

640 mm x 600 mm x 150 mm
197
21 L
31 kg
20–550 min–1
25 mm
4 °C a 65 °C
Velocidade de rotação, temporizador
115/230 V ± 10 %, 50–60 Hz

Capacidade da bandeja

Acessórios
•	Bandejas autoclaváveis feitas de alumínio anodizado
resistente à corrosão
•	Esteira adesivo Sticky Stuff para uma fixação confiável
•	Garras de aço inoxidável para balões Erlenmeyer e
Fernbach
•	Suportes para tubos de ensaio ou tubos Falcon

Tamanhos de
frasco
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL

Bandeja M
(850 mm x 470 mm)
197
131
91
48
31
19
13
9
8
6

Bandeja N
(480 mm x 420 mm)
105
69
46
25
15
10
6

«Um agitador simples que
se destaca pela operação
contínua confiável, mesmo
com altas cargas.»

10.20 Pode estar sujeito a alterações técnicas.

Damian von Blarer –
Gerente de vendas regional

Entre em contato conosco para uma consulta pessoal.
www.infors-ht.com/pt/orbitron

QUALITY – MADE IN SWITZERLAND

Levamos vida ao seu laboratório.

