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Pasują do modeli:VC505, VC750, VCX500, VCX750, VCX1500, VCX1500HV i VCX1500HV2. 
 

Pełne specyfikacje wraz ze zdjęciami i numerami kat. znajdują się w katalogu Vibra-Cell firmy Sonics. Aktualny 
wykaz akcesoriów i części zamiennych podano w cenniku. 

 

KOŃCÓWKI 

 
 

 

630-0219 Końcówka o śr. 13 mm typu „Solid” (do próbek o objętości 50 do 250 ml) 

630-0220 Końcówka o śr. 13 mm z wymiennym zakończeniem * (do obj. 50 do 250 ml) 

630-0227 Końcówka o śr. 13 mm typu solid z zewnętrznym gwintem w punkcie nodalnym 

630-0208 Końcówka o śr. 19 mm typu „Solid” (do próbek o objętości 50 do 500 ml) 

630-0207 Końcówka o śr. 19 mm z wymiennym zakończeniem * (do obj. 50 do 500 ml) 

630-0209 Końcówka o śr. 25 mm typu „Solid” (do próbek o objętości 100 do 1000 ml) 

630-0210 Końcówka o śr. 25 mm z wymiennym zakończeniem * (do obj. 100 do 1000 ml) 

630-0306 Końcówka High Gain o śr. 19 mm typu „Solid” (do objętości 50 do 500 ml) 

630-0310 Końcówka High Gain o śr. 25 mm typu „Solid” (do objętości 100 do 1000 ml) 
 Więcej końcówek w cenniku. 

WYMIENNE ZAKOŃCZENIA DO KOŃCÓWEK 

 

630-0406 Wymienne zakończenie o śr. 13 mm 

630-0407 Wymienne zakończenie o śr. 19 mm 

630-0408 Wymienne zakończenie o śr. 25 mm 

PRZEDŁUŻACZE KOŃCÓWEK 

 
630-0410 Przedłużacz pół-falowy o śr. 13 mm, dł. 127 mm 

630-0409 Przedłużacz pół-falowy o śr. 19 mm, dł. 127 mm 

630-0444 Przedłużacz pół-falowy o śr. 25 mm, dł. 127 mm 

MIKROKOŃCÓWKI STOŻKOWE (montowane na końcówce 630-0219 zamiast jej zakończenia) 

 
630-0418 Mikrokońcówka stożkowa o śr. 3 mm (do obj. 1 do 15 ml), max. amplituda 40% 

630-0419 Mikrokońcówka stożkowa o śr. 5 mm (do obj. 3 do 20 ml), max. amplituda 65% 

630-0420 Mikrokońcówka stożkowa o śr. 6 mm (do obj. 10 do 50 ml), max. amplituda 75% 

MIKROKOŃCÓWKI STOPNIOWANE (montowane do konwertera za pośrednictwem couplera) 

 
 

 

630-0421 Łącznik („Coupler”) do mikrokońcówek stopniowanych 

630-0423 Mikrokońcówka stopniowana o śr. 2 mm (obj. 0,2 do 5 ml), max. ampl. 40% 

630-0422 Mikrokońcówka stopniowana o śr. 3 mm (obj. 0,5 do 15 ml), max. ampl. 40% 

630-0435 Mikrokońcówka stopniowana o śr. 6 mm (obj. 5 do 50 ml), max. amplituda 40% 

KOŃCÓWKI  WIELOELEMENTOWE 

 

630-0525 z 2 końcówkami 630-0208 (śr. 19mm) 

630-0559 z 4 mikrokońcówkami 630-0598 

630-0586 z 8 mikrokońcówkami 630-0598 

630-0579 z 24 mikrokońcówkami 630-0598 (tylko do modeli 750 watów) 

630-0611 z 96 mikrokońcówkami 630-0599 (tylko do modeli 750 watów) 

830-00320 Wzmocniony statyw do stosowania z końcówkami wieloelementowymi 

630-0598 Zapasowa mikrokońcówka (śr. 3 mm) 

630-0599 Zapasowa mikrokońcówka (śr. 1,7 mm) 

  NACZYNIA DO CHŁODZENIA PRÓBEK 

 

830-00003 Szklane naczynie Rosett-a, obj. 30 ml 

830-00001 Szklane naczynie Rosett-a, obj. 300 ml 

830-00009 Szklane naczynie z płaszczem do termostatowania, obj. 10 ml 

830-00010 Szklane naczynie z płaszczem do termostatowania, obj. 100 ml 

 

Więcej akcesoriów na następnej stronie. 

Akcesoria do sonikatorów o mocach maksymalnych od 250 do 1500 watów 

https://www.laboplus.pl/
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 KOMORY (KOŃCÓWKI) ZANURZENIOWE „CUP HORN” 

630-0431 

 
Komora (końcówka) zanurzeniowa typu Cup-Horn o śr. wewnętrznej 63 mm 
(w komplecie z pływającym uchwytem na mikroprobówki). 
  

830-00238 Zapasowy pływający uchwyt na mikroprobówki 

KOMORY PRZEPŁYWOWE  

 
 
 

 

 

630-0651 Średniej wydajności, z końcówką 630-0644, bez płaszcza termostatującego 

630-0583 Dużej wydajności, z końcówką 630-0617 i płaszczem termostatującym 

630-0617 Zapasowa końcówka dużej wydajności do komory 630-0583 

KOMORY DŹWIĘKOCHŁONNE 

630-0427 
Komora dźwiękochłonna do modeli o mocy 500 i 750 watów, z zamocowanym 
do podstawy prętem statywu i uchwytem do mocowania konwertera 

630-0474 
Komora dźwiękochłonna do modelu VCX1500 i do komory przepływowej 
630-0583, drzwi nieprzeźroczyste.  

INNE 

830-00116 Uchwyt z tworzywa sztucznego do mocowania konwertera na statywie 

830-00105 Uchwyt aluminiowy do mocowania konwertera na statywie  

830-00120 Uchwyt aluminiowy do mocowania konwertera na statywie (do VCX1500) 

830-00109 Statyw z podstawą (wysokość 61cm) 

830-00119 Mata antypoślizgowa 100 x 175 mm 

BHNVC21 Wzmacniacz amplitudy („Booster”), 100% 

830-00004 Włącznik nożny z kablem 3 m i wtyczką 

830-00113 Podnośnik laboratoryjny 

830-00060 Sonda temperaturowa do modeli VCX 

   

AKCESORIA DO SONOCHEMII  

NACZYNIA REAKCYJNE  
 
 
 
 

830-00007 

Sonochemiczne naczynie reakcyjne Suslick-a z kołnierzem do mocowania na 
końcówce 630-0227. Pojemność 5 do 10 ml. Trzy ramiona boczne do 
napełniania / pobierania za pomocą strzykawek. Wysokość części szklanej: 82 
mm. Dostarczane z plastikowymi zamknięciami. 

830-00011 
Sonochemiczne naczynie reakcyjne Suslick-a z uszczelką i dociskiem do 
mocowania na adapterze 830-00014. Pojemność 3 do 10 ml. Dwa ramiona 
boczne z kołnierzami 14/20. Wysokość: 123 mm. 

830-00012 
Sonochemiczne naczynie reakcyjne Suslick-a z uszczelką i dociskiem do 
mocowania na adapterze 830-00014. Pojemność 10 do 50 ml. Dwa ramiona 
boczne z kołnierzami 14/20. Wysokość: 120 mm. 

830-00013 

Sonochemiczne naczynie reakcyjne Suslick-a z uszczelką i dociskiem do 
mocowania na adapterze 830-00014. Pojemność 40 do 250 ml. Trzy ramiona 
boczne z kołnierzami 14/20. Wysokość: 162 mm. Płaskie dno umożliwia użycie 
mieszadła magnetycznego. 

KOŃCÓWKI PEŁNO-FALOWE 

630-0217 Końcówka pełno-falowa o śr. 13 mm typu „Solid”, długość 250 mm 

630-0218 Końcówka pełno-falowa o śr. 13 mm z wymiennym zakończeniem *, dł. 250 

ADAPTER DO KOŃCÓWEK 630-0217 I 630-0218  

830-00014 Adapter ze stali nierdzewnej, długość 127 mm 
   

*   - końcówki z wymiennym zakończeniem NIE MOGĄ być stosowane do próbek o własnościach penetrujących 
(rozpuszczalniki organiczne, płyny o niskim napięciu powierzchniowym). 

 

Akcesoria do sonikatorów o mocach maksymalnych od 250 do 1500 watów – C.D. 

https://www.laboplus.pl/

