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Kompaktowa wytrząsarka orbitalna 
 
Niewielka, wszechstronna wytrząsarka orbitalna do kolb płaskodennych i innych naczyń laboratoryjnych. 
 
Charakterystyka: 

• Precyzyjny, cyfrowy kontroler obrotów i czasu z 

wyświetlaczem. 

• Praca ciągła lub z timer-em.  

• Konstrukcja umożliwiająca stosowanie wytrząsarki w 

inkubatorach (z wyjątkiem inkubatorów CO2), cieplarkach 

i chłodziarkach. 

• Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem. 

• Napędzana bezszczotkowym silnikiem prądu stałego. 

• Szeroki wybór akcesoriów pozwala skonfigurować 

wytrząsarkę do różnych potrzeb i zapewnia jej efektywne, 

wszechstronne wykorzystanie. 

 
 
 
Specyfikacja: 

Zakres obrotów: 50 do 500 obr./min. 

Dokładność (przy 100 obr./min.): ±5 obr./min. 

Średnica orbity: 10 mm 

Timer: od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut lub praca ciągła. 

Maksymalne obciążenie: 4,5 kg 

Wymiary platformy (szer. x gł.): 31 x 28,4 cm 

Wymiary zewn. wytrząsarki (szer. x gł. x wys.): 28,4 x 38,3 x 13,0 cm 

Waga: 14,4 kg 

Wymagania otoczenia: 2 do 60 °C; 10 do 80% wilgotności względnej. 

Zasilanie: 100-240V; 50/60Hz 

Gwarancja: 2 lata 

Numer katalogowy: 88882008 * 

* - wytrząsarka musi być zamawiana z opcjonalną platformą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akcesoria do kompaktowej wytrząsarki orbitalnej na następnej stronie.  
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Akcesoria do kompaktowej wytrząsarki orbitalnej 
 
Dostosowanie wytrząsarki do wymogów konkretnej aplikacji wymaga zamówienia dodatkowo platformy i 

(ewentualnie) uchwytów do kolb płaskodennych: 

 

Opis: Maksymalna ilość na platformie 88882105: Numer katalogowy: 

Platforma z rolkami: n/d 88882104 

Platforma uniwersalna: n/d 88882105 

Uchwyt na kolbę 50ml: 20 88882106 

Uchwyt na kolbę 100ml: 8 88882107 

Uchwyt na kolbę 250ml: 8 88882108 

Uchwyt na kolbę 500ml: 6 88882109 

Uchwyt na kolbę 1000ml: 4 88882110 

Uchwyt na kolbę 2000ml: 2 88882111 

Lepka mata n/d 88882112 

Platforma z matą gumową n/d 88882113 

Uchwyt na probówki, 
50x11mm (1.5ml) 

n/d 
88882117 

Uchwyt na probówki, 
40x18mm (1.5ml) 

n/d 
88882118 

Uchwyt na probówki, 
21x30mm (50ml) 

n/d 
88882119 

 
 

Wytrząsarka z platformą 88882113 

Uchwyty na kolby 

Platforma z rolkami 88882104 


