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AGITADOR DE TUBOS AP-56/1

Utilizado para agitação e homogeneização de diferentes amostras em tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos
de reagentes e balões volumétricos, sendo indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de
trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas homogeneizações realizadas.

Características Técnicas
Capacidade:

Tubo de ensaio de até Ø30mm

Estrutura:

Montado em caixa de aço carbono e base de agitação em alumínio com adaptador
receptáculo de borracha sintética

Motor:

3.800 RPM

Controle de velocidade:

Tipo eletrônico

Funcionamento:

Modo contínuo ou Periódico por pressão em seu receptáculo.

Tensão:

127V/220V (Por chave de Seleção) 60Hz

Dimensões:

14 x 14 x 17 cm (A x L x P)

Potência:

60W

Agitação:

Tipo Vortex

Benefícios e Vantagens
Compacto, estável e de fácil utilização
Praticidade: podem ser utilizados tubos de ensaio de até 30 mm de diâmetro, tubos de centrífugas, cubetas de
colorímetro ou espectrofômetro, pequenos frascos de reagentes, frascos Erlenmeyer e balões volumétricos
Pode funcionar tanto em periódico (por pressão) quanto em regime constante: isso possibilita a agitação somente
quando houver necessidade e também facilita em não ter que desligar o equipamento a cada vez que se coloca o
recipiente para agitação
Chave de seleção 127/220V para praticidade de uso de acordo com a tensão do local
Base de agitação emborrachada para proteção e aderência à vidraria, evitando-se acidentes
Sistema de dimerização para ajuste de velocidade de acordo com a necessidade do cliente
Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento,
proporcionando segurança e satisfação ao cliente
Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente torna o equipamento já de linha um
equipamento especial.

Sobre a marca

A Tecnal oferece soluções em
equipamentos para laboratórios de
diversos segmentos de atuação,
focada no bom funcionamento dos
produtos, na facilidade de
utilização e na alta precisão dos
resultados!
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