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Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új minta-elõkészítõ
készülékekrõl a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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RETSCH BB 51, BB 100 és BB 200 típusú pofás törõ készülékek
A BB 51 laboratóriumi, a BB 100 és BB 200 készülékek laborató-
riumi és ipari használatra egyaránt alkalmasak.
Kemény és nagy szemcséjû mintákhoz használhatók. Az egymás-
sal szemben elhelyezett törõ pofák összeroppantják a mintát, és
az mindaddig nem kerül az alsó gyûjtõ tartályba, amíg el nem éri
a mechanikusan (ill. a BB 51-nél digitálisan) beállított szemcse
méretet.

Mûszaki adatok: BB 51 BB 100 BB 200

Bemenõ szemcse méret: < 35 mm < 50 mm < 90 mm

Kimenõ szemcse méret: < 0,5 mm < 4 mm < 2 mm

Mintagyûjtõ térfogat: 1 liter 2 liter 5 liter

Törõ teljesítmény: 1 liter/minta 200 kg/óra 300 kg/óra

Teljesítmény: 1.100 Watt 750 Watt 1.500 Watt

Feszültség: 230 V 3 × 400 V* 3 × 400 V*

Méretek: 360 × 580 × 510 mm 320 × 960 × 800 mm 450 × 1.160 × 900 mm

Súly: 79 kg 137 kg 300 kg

*230 V-os egyfázisú motorral is rendelhetõ.

Típus Kód Kód Kód Kód

törõpofa rozsdamentes mangánacél wolfram-karbid církónacél

BB 51 27.200560002 27.200560006 27.200560003 27.200560004

BB 100 27.200520004 27.200520001 27.200520007 -

BB 200 27.200530002 27.200530001 27.200530003 -

BB 51

BB 200

BB 100

A RETSCH
A németországi RETSCH cég berendezései a szilárd minták elõkészítésében évtizedek
óta vezetõ szerepet töltenek be. Széles termék választékában megtalálhatóak az 
aprító-, daráló-, õrlõ- és törõ készülékek, szitarázó gépek és mintaosztó berendezések.
A RETSCH gyártmányú készülékek szinte minden szilárd anyag elõkészítésére alkalma-
sak, a szálas, lágy vagy képlékeny anyagoktól a legkeményebb mintákig.
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Mûködési elvük: az adagoló garatba töltött mintát a zárt térben forgó rotoron lévõ, és a falba
épített kések vágják össze, majd a minta egy fenékszitán keresztül a tárolóedénybe hullik be.
SM 100: puha, közepesen kemény, rugalmas és rostos anyagok gyors elõkészítésére használ-
ható, mint például: száraz növények, mûanyagok, tápszerek, magvak, gyógyszerek, papír stb.
Tartozékok: szûrõharisnya, 5 literes gyûjtõedény. Az SM 100-hoz az állvány opcionális! 
SM 200: szívós, puha, közepesen kemény, rugalmas és rostos, valamint hõérzékeny anyagok
elõkészítésére használható, mint például: háztartási szemét, mûanyagok, csomagolások, elek-
tronikus alkatrészek, gumi, kábelek, fa, bõr, papír stb. Termoplasztikus anyagoknál szükség lehet
a minta folyékony nitrogénben történõ elõhûtésére. 
Az SM 100 és az SM 200 készülékek 1.500 fordulat/perc sebességû motorral és kétféle rotor-
ral rendelhetõk. Teljesítményük: 1.500/2.200 Watt.
Az SM 300 változtatható sebességû (700-3.000 f/perc) és 3.000 Watt teljesítményû motor-
ral van felszerelve. A beépített lendkeréknek köszönhetõen a készülék legmagasabb pillanatnyi
csúcsteljesítménye 20 kW! Mind a három (SM 100, SM 200 és SM 300) daráló háromfázisú
motorral készül. 
A rotor(ok), fenéksziták és a tölcsérek mindegyik készülékhez külön rendelendõk meg!

Mûszaki adatok: SM 100 SM 200 SM 300
Bemenõ szemcseméret: 80 × 60 mm
Kimenõ szemcseméret: 0,25 – 20 mm
Mintagyûjtõ térfogata: 5 liter
Vágási teljesítmény: 0,2 – 50 kg / óra
Fordulatszám: 1.500 f./perc 1.500 f./perc 700-3.000 f./perc
Teljesítmény: 1.500 W 2.200 W 3.000 W
Méretek (állvánnyal): 582 × 1.675 × 700 mm 576 × 1.675 × 760 mm 795 × 1.691 × 765 mm
Tömeg (tölcsér nélkül): 73 kg 90 kg 160 kg
Hálózati feszültség: 3 × 400 V

SM 100

SM 300

Kód (rozsdamentes Megnevezés Fordulatszám Teljesítmény Kód (nehézfémmentes 

kamrával) kamra) 

27.207270001 RETSCH SM 100 1.500 f./ perc 1.500 W 27.207270002

27.207280001 RETSCH SM 200 1.500 f./ perc 2.200 W 27.207280002

27.207290001 RETSCH SM 300 700-3.000 f./perc 3.000 W 27.207290002

RETSCH SM 100, SM 200 és SM 300 típusú laboratóriumi vágódaráló

SM 200
Fenékszita SM 100, SM 200 és SM 300 készülékekhez (min. 1)
Kód Lyuk Ø (mm) Lyukforma Kód Lyuk Ø (mm) Lyukforma

27.036470312 0,25 Conidur 27.036470320 4,0 Négyszögletes 

27.036470313 0,50 Conidur 27.036470321 6,0 Négyszögletes  

27.036470314 0,75 Conidur 27.036470322 8,0 Négyszögletes  

27.036470315 1,0 Conidur 27.036470024 10,0 Négyszögletes

27.036470316 1,5 Conidur 27.036470062 20,0 Négyszögletes  

27.036470318 2,0 Conidur

Rotorok SM sorozatú vágómalmokhoz (min. 1)
Kód: Kód: Rotor anyaga Alkalmazás

3 vágóéles rotor (A) 6 tárcsás rotor (B)

27.226080021 27.226080022 Rozsdamentes acél normál daráláshoz

27.226080018 27.226080028 1.0580 típusú acél nehézfémmentes daráláshoz

Kiegészítõk az SM sorozatú készülékekhez
Megnevezés Kód: SM 100-hoz Kód: SM 200/300  

Állvány az SM 100-hoz 27.228240005 ez két gép állvánnyal együtt jön   

Univerzális tölcsér, garatm.: 88 x 84 mm 27.227850007 27.227850001   

Széles szájú tölcsér, garatm.: 30 x 80 mm 27.224080004 27.224080003   

30 literes mûanyag gyûjtõedény 27.220030001 27.220030001   

Szûrõharisnya a 30 literes edényhez 27.011860013 27.011860013



7.4 w w w . l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

MINTAELÕKÉSZÍTÉS

aprító, daráló berendezésekVII

Kód: Megnevezés

27.207350001 SK 100 comfort öntöttvas õrlõkamrával

27.207350002 SK 100 comfort krómacél õrlõkamrával

27.207350003 SK 100 comfort rozsdamentes acél õrlõkamrával

27.207351001 SK 100 comfort nehézfém-mentes öntöttvas õrlõkamrával

Az SK 100 közepesen kemény és kemény anyagok elõkészítésére használ-
ható, mint például: talaj, salak, ércek, ásványok, kerámia stb. Az adagoló
garatba töltött mintát a zárt térben forgó ütõkések a darálótér falán és az
ajtón található törõélek aprítják össze, majd a minta egy fenékszitán
keresztül jut a gyûjtõedénybe. 
Az õrlõkészülék négyféle anyagból – öntöttvas, krómacél, rozsdamentes acél
és speciális nehézfém-mentes acél – õrlõkamrával készülhet a felhasználás-
nak megfelelõen. A készülékben a fenéksziták cserélhetõek, így széles tar-
tományban változhat a végtermék szemcsemérete. A készülék asztalra vagy
állványra (opció) szerelve mûködtethetõ.
Tartozékok: háromkéses párhuzamos ütûrotor, szûrõharisnya, 5 literes
gyûjtõedény. 
A fenéksziták külön rendelendõk.

Mûszaki adatok: SK 100 comfort

Bemenõ szemcse méret: < 15 mm

Kimenõ szemcse méret: 0,12 – 10 mm

Mintagyûjtõ térfogat: 5 – 30 liter

Teljesítmény: < 80 kg/óra

Fordulatszám: 2.850 ford./perc

Teljesítmény: 1.300 Watt

Feszültség: 3 × 400 V*

Méretek, állvány nélkül: 420 × 560 × 445 mm

Méretek, állvánnyal együtt: 560 × 1.183 × 700 mm

Súly, állvány nélkül: 32 kg

*230 V-os egyfázisú motorral is rendelhetõ.

Fenékszita SK 100 készülékhez
Kód: Lyuk Ø Kód: Lyuk Ø Kód: Lyuk Ø

(mm) (mm) (mm)

27.024070059 0,12 27.024070004 1,0 27.024070009 5,0

27.024070013 0,20 27.024070005 1,5 27.024070010 6,0

27.024070001 0,25 27.024070006 2,0 27.024070011 8,0

27.024070002 0,50 27.024070007 3,0 27.024070012 10,0

27.024070003 0,75 27.024070008 4,0

Kiegészítõk SK 100 készülékhez
Kód Megnevezés

27.018240028 állvány

27.220030001 30 literes mûanyag gyûjtõedény 

27.011860013 szûrõharisnya a 30 literes edényhez

RETSCH SK 100 comfort típusú keresztkéses õrlõkészülék
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IKA MF 10 basic darálókészülék kétféle õrlõegységgel
Folyamatos üzemmódú univerzális berendezés. A készülékre két különbözõ típusú,
könnyen cserélhetõ õrlõegység helyezhetõ fel.
Kód: 56.2836000

Mûszaki adatok: MF 10 basic

Teljesítmény: 500 Watt

Fordulatszám: 3.000 – 6.500 ford./perc

Kerületi sebesség MF10.1 õrlõegységgel: 22,5 m/mp

Kerületi sebesség MF10.2 õrlõegységgel: 31,4 m/mp

Mûködési ciklus: 120 perc BE / 30 perc KI

Méret: 320 × 300 × 450 mm

Súly: 9,7 kg

MF 10.1 õrlõegység szálas anyagokhoz
Kiválóan alkalmazható papírhoz, növényekhez, de mûanyagokhoz és kis tömegsúlyú egyéb
anyagokhoz is 15 mm szemcseméretig. Csak a megfelelõ méretûre õrölt szemcsék
juthatnak ki a készülékbõl a fenékszitán keresztül. Gyûjtõedénynek bármely NS 29
csiszolatos lombik megfelel. A fenékszita külön rendelhetõ.
Kód: 56.2870900

MF 10.2 õrlõegység kemény anyagokhoz
Kiválóan alkalmazható ásványokhoz, betonhoz stb. 10 mm szemcseméretig 6 Mohs
keménységig. Csak a megfelelõ méretûre õrölt szemcsék juthatnak ki a készülékbõl a
fenékszitán keresztül. Gyûjtõedénynek bármely NS 29 csiszolatos lombik megfelel. 
A fenékszita külön rendelhetõ.
Kód: 56.2871000

Csiszolatbilincs lombikok felfogatásához
Mûanyag, NS 29 csiszolathoz, piros.
Kód: 51.2866366

Fenékszita MF 10 basic készülékhez
Kód Típus Lyuk Ø

(mm)

56.2938900 MF 0.25 0,25

56.2939000 MF 0.5 0,5

56.2939200 MF 1.0 1

56.2939400 MF 2.0 2

56.2939500 MF 3.0 3

56.2939600 MF 4.0 4

üveg erlenmeyer lombik1.4
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RETSCH ZM 200 típusú ultra-centrifugális daráló
A ZM 200 típusú daráló széleskörûen használható közepesen kemény, szálas és lágy
anyagok õrléséhez. Nagy, grafikus kijelzõje és egyszerû kezelõszerve felhasználóbarát
mûködtetést tesz lehetõvé. Beállítható paraméterek: az õrlés ideje és a rotor fordulat-
száma. A daráló rendkívül erõs motorral rendelkezik, így biztosított a minta igen rövid idõ
alatt történõ felõrlése. Az õrlést a több késbõl (fogakból) álló, nagy sebességgel forgó
rotor és azt körülvevõ, álló körszita végzi. A fogak felaprítják a beadagolt mintát, mely a
körszitán átjutva kerül a gyûjtõedénybe. A darálás befejeztével a minta könnyedén kive-
hetõ a gyûjtõedénnyel (kazettával) együtt. A daráló könnyen tisztítható és akár több mint
napi 100 minta megõrlésére alkalmas. A készülékben a forgó rotorok és a körsziták
cserélhetõek, így széles tartományban változhat a végtermék szemcsemérete.
Ajánlott összeállítások a minta mennyiségétõl függõen:
- normál használathoz a 900 ml-es gyûjtõkazetta (tartozék), ill. az alább felsorolt rotorok

közül egy, valamint egy alkalmas lyukméretû körszita szükséges.
- nagyobb tömegû minták esetén a készülékre fel lehet szerelni egy 3, vagy 5 literes külsõ

gyûjtõedényt (Cyclone). A daráló ellátható rezgõnyelves adagolóval is, amely biztosítja a
minta egyenletes beadagolását.

- kisebb mintamennyiség esetén az 50 ml-es kazettát és a 8 fogú mini-rotort ajánljuk.
Kód: 27.208230001

Mûszaki adatok: ZM 200

Kiindulási szemcse méret: < 10 mm

Végsõ szemcse méret: < 40 μm 

Minta térfogat max.: 25 ml, 900 ml (kazetta),

3.000 ml, 5.000 ml (Cyclone)

Fordulatszám: 6.000 – 18.000 ford./perc 

Teljesítmény: 1.300 Watt

Méretek: 410 × 365 × 515 mm

Súly: 38 kg

Rotor anyaga: rozsdamentes acél, titán vagy

kopásálló bevonatú rozsdamentes acél

Rotor fogainak száma: 6, 12, 24 (normál) vagy 8 (mini-rotor)

Körszita anyaga: rozsdamentes acél, titán vagy

kopásálló bevonatú rozsdamentes acél

6, 12 vagy 24 fogú rotorok ZM 200 típusú darálóhoz
Anyag Kód Kód Kód

6 fogú rotor 12 fogú rotor 24 fogú rotor

rozsdamentes acél 27.026080040 27.026080041 27.026080042

r.m. acél kopásálló bevonattal 27.026080043 27.026080044 27.026080045

titán - 27.026080047 -

Kiegészítõk kis mintamennyiség darálására ZM 200 típusú darálóhoz
Kód Megnevezés Anyag

27.020100039 50 ml-es kazetta kis mintamennyiséghez korrózióálló acél (1.4404)

27.026080057 8 fogú rotor kis mintamennyiséghez korrózióálló acél (1.4404)

27.027060247 labirinttárcsa a 8 fogú rotor alá rozsdamentes acél

Kiegészítõk nagy mintamennyiség darálására ZM 200 típusú darálóhoz
Kód Megnevezés 

27.229350010 Cyclone 3 l-es külsõ gyûjtõedény átvezetõ kazettával és tartóval kompletten

27.229350009 Cyclone 5 l-es külsõ gyûjtõedény átvezetõ kazettával és tartóval kompletten

27.222610003 külsõ gyûjtõzsák papírból (12 db) rögzítõkkel és átvezetõ kazettával kompletten
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Körsziták ZM 200 típusú darálóhoz
Kód Kód Kód erõsített* Kód erõsített Kód Lyuk Ø

r.m. acél erõsített széles peremû kopásálló titán (mm)

27.036470231 27.036470244 27.036470253 - 27.036470270 0,08

27.036470232 27.036470245 27.036470254 - 27.036470271 0,12

27.036470233 27.036470246 27.036470255 27.036470262 27.036470276 0,20

27.036470234 27.036470247 27.036470256 27.036470263 27.036470277 0,25

27.036470235 27.036470248 27.036470257 27.036470264 27.036470278 0,50

27.036470236 27.036470249 27.036470258 27.036470265 27.036470279 0,75

27.036470237 27.036470250 27.036470259 27.036470266 27.036470280 1,00

27.036470238 27.036470251 27.036470260 27.036470267 27.036470281 1,50

27.036470239 27.036470252 - 27.036470268 27.036470282 2,00

27.036470240 27.036470272 - 27.036470269 - 3,00

27.036470241 27.036470273 27.036470261 - 27.036470283 4,00

27.036470242 27.036470274 - - - 5,00

27.036470243 27.036470275 - - - 6,00

*A széles peremû “Distanz” szitát hõérzékeny mintákhoz javasoljuk. A szita kb. 3-4 mm-re van a rotor

fogaitól, ezért a súrlódás kisebb lesz, így kevésbé melegszik fel a minta.

RETSCH RM 200 típusú mozsaras õrlõkészülék
A porcelán dörzsmozsár automatizált változata, igen jól használható közepesen kemény,
lágy és nedves anyagok analitikai finomságúra történõ õrlésére, homogenizálására,
mint pl. tabletták, salak, olajos magvak, talajminták, fûszerek stb.   
Az alapkészülékhez hétféle, az õrlendõ mintához legmegfelelõbb anyagú mozsár és
törõ választható.
A reprodukálható eredményeket a skálán beállítható törõnyomás és pozícionál-
ható kaparó biztosítja. Ez utóbbi feladata, hogy az õrlendõ anyag mindig a törõ
és a mozsár közé kerüljön. A készülék digitális idõzítõvel rendelkezik. A LED-es
kijelzõ a nemcsak a mûködésbõl hátralévõ idõt, hanem a dörzsölés nyomatékát is
jelzi. Ez segít beállítani a törõnyomást a legmegfelelõbb pozícióba. Az õrlõtér
felett elhelyezett kémlelõablakon nyomon követhetõ a szemcseméret-
csökkenés. A készülék könnyen tisztítható, a mozsár és törõ cseréje szer-
számok nélkül lehetséges.
Kód: 27.204550001

Mûszaki adatok: RM 200

Kiindulási szemcseméret: < 8 mm

Végsõ szemcseméret: < 10 μm

Mintatérfogat max.: 190 ml

Fordulatszám: 100 ford./perc

Teljesítmény: 130 Watt

Méretek: 400 × 480 × 370 mm

Súly: 24 kg

Mozsár és törõ RM 200 készülékhez
Anyag Kód Kód Anyag Kód Kód

mozsár dörzsölõ mozsár dörzsöló

achát 27.024600098 27.024610115 rozsdamentes acél 27.024600057 27.034610113

porcelán 27.024600016 27.024610118 krómacél 27.024600018 27.034610112

szinterkorund 27.024600017 27.024610116 wolframkarbid 27.024600021 27.034610114

cirkónium-oxid 27.024600086 27.024610117
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RETSCH MM 200, MM 400 típusú vibrációs rázó golyósmalom
A RETSCH vibrációs golyós malmok univerzálisan alkalmazhatók kis mennyiségû minták
nagy finomságú õrlésére, porok keverésére és homogenizálására, valamint biológiai
minták sejtfeltárására a DNS, vagy RNS elkülönítésére. A nagyobb teljesítményû 

MM 400-as típus folyadékok/szuszpenziók kezelésére is alkalmazható.
A minta a kívánt szemcsefinomságot az õrlõedények és az õrlõ-
golyó(k) intenzív rázása során éri el. Az õrlés során az õrlõedényt
legfeljebb a harmadáig lehet mintával
megtölteni. A második harmadot az õrlõ-
golyó(k) foglalják el, míg az utolsó harmad
szabadon marad.
A beállított rázatási frekvenciát 
(3-25/30 Hz) és a mûködésbõl hátra-

lévõ idõt (10 mp-99 perc) a készülékek 
digitális kijelzõin folyamatosan ellenõrizhetjük. A készülékek memóriájában

9 program tárolható el. Mindkét készülék két munkahelyes: 2 db 
egyenként 1,5-30 ml-es, ill. 1,5-50 ml-es õrlõedényben, vagy mikrocsövekben 

(0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml) történhet az õrlés. Ez utóbbi esetben a kiválasztott
csõhöz megfelelõ tartót (adaptert) kell rendelni. A készülékekhez nyolcféle, az õrlendõ
mintához legmegfelelõbb anyagú õrlõedény és golyó választható.
Hõérzékeny mintákhoz javasoljuk a Cryo-kittet, amellyel az MM 400-as készülék rozsda-
mentes acélból készített edényeit lehet folyékony nitrogénben lehûteni. 

Mûszaki adatok: MM 200 MM 400

Kiindulási szemcseméret: < 6 mm < 8 mm

Végsõ szemcseméret: < 10 μm < 5 μm

Mintatérfogat max.: 2 × 10 ml 2 × 20 ml

Rázatási frekvencia: 3 – 25 Hz (180 – 1.500 ford./perc) 3 – 30 Hz (180 – 1.800 ford./perc)

Teljesítmény: 100 Watt 150 Watt

Méretek: 371 × 266 × 461 mm 371 × 266 × 461 mm

Súly: 25 kg 26 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, alumínium, rozsdamentes acél, teflon, krómacél,

wolfram-karbid, polisztirol, porcelán

Õrlõedény térfogata: 1,5 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml 25 ml, 35 ml, 50 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 20 mm, 25 mm, 30mm

12 mm, 20 mm 

Õrlõgolyó átmérõje mikrocsõbe: 3 mm, 4 mm, 5 mm

Ajánlott õrlõedéyek és õrlõgolyók MM 200 és MM 400 golyósmalomhoz

Õrlõedény Minta Szemcse Ajánlott õrlõgolyók egy õrlõedénybe (db)

térfogat (ml) térfogat (ml) Ø (mm) 5 mm 7 mm 9/10 mm12 mm 20 mm 25 mm 30 mm

1,5 0,2 – 0,5 < 1 1 v. 2 – – – – – –

5 0,5 – 2 < 2 – 1 v. 2 – – – – –

10 2 – 4 < 4 – – 1 v. 2 1 v. 2 – – –

25 4 – 10 < 6 – – – 2 1 – –

35 6 – 15 < 6 – – – – 1 1 –

50 8 – 20 < 8 – – – – – 1 1

Kód Megnevezés

27.207460001 RETSCH MM 200 típusú vibrációs golyósmalom

27.207450001 RETSCH MM 400 típusú vibrációs golyósmalom

27.223460001 Cryo-kitt hõérzékeny mintákhoz 

(MM 400 rozsdamentes õrlõedényeinek fagyasztására)

i Az õrlõedények és golyók rendelési kódjáról érdeklõdjön munkatársainknál
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Kód Megnevezés

27.207480001 RETSCH CRYOMILL, fagyasztva õrlõ golyósmalom 

27.024800001 AUTOFILL automatikus LN2 adagoló 10 literes tároló edénnyel

i Az õrlõedények és golyók rendelési kódjáról érdeklõdjön munkatársainknál

RETSCH CRYOMILL - fagyasztva õrlés folyékony nitrogénes hûtéssel 
A CRYOMILL golyósmalmot kifejezetten kriogén õrlésre tervezték. A készülékkel kemény,
közepesen kemény, puha, törékeny, elasztikus és szálas minták, valamint hõérzékeny
anyagok (pl. mûanyag) eredményesen õrölhetõk. 
Az õrlõedényt az integrált hûtõrendszer folyamatosan hûti folyékony nitrogénnel az
õrlési folyamat alatt és elõtt is, így megõrizvén a minta rideg és illékony
összetevõinek jellegét.
A hõmérséklet -196 °C-on tartásához szükséges mennyiségû – 
a készülékben folyamatosan cirkuláló – kriogén folyadék után-
pótlását – egy 10 literes tárolóból – automatikus töltõrend-
szer (AUTOFILL) biztosítja.

A rendszer elõnyei: garantáltan alacsony mintahõmérsék-
let, 5 mikron körüli végsõ szemcseméret, takarékos N2

felhasználás, különlegesen gyors õrlési idõ. A rendszer
hûtés nélküli õrlésre is alkalmas. 
Az automatizált hûtõrendszer garantálja, hogy az õrlés
folyamat csak akkor indul el, amikor a minta már
megfelelõen lehûlt. Mindez takarékos LN2 felhasználást és
reprodukálható mintaõrlést eredményez. 

A CRYOMILL egy munkahelyes – egy õrlõkamrás – vibrációs
golyósmalom. A mintaõrlési elve azonos a RETSCH MM 400
típusáéval. A 25 Hz-es frekvenciájú intenzív rázás a legtöbb anyagot
hatékonyan õrli meg néhány perc alatt. 
A minta fõként az ütések hatására õrlõdik, de a részecskék egymás és az õrlõedény fala
között létrejött súrlódásnak köszönhetõen tovább finomodik. A végleges szemcseméret
lényegesen kisebb, mint más kriogén õrlõberendezések esetében.
Az õrlési paraméter-kombinációk egyszerûen eltárolhatók, egyszerûsítve a rutin feladat
elvégzését.
A LED-es kijelzõrõl az aktuális mûködési – hûtési, õrlési – paraméterek és idõzítésbõl 
(10 mp – 99 perc) hátralévõ idõ leolvashatók.

Az õrlõedények rozsdamentes acélból készülnek. Térfogatuk lehet: 50, 35, 25 és 5 ml (ez
utóbbi edénybõl 4 db egy adapterrel fogható be a készülékbe). Az egyes õrlõedényekhez
való õrlõgolyókat az MM 400 táblázatából lehet kiválasztani.

Mûszaki adatok: CRYOMILL

Kiindulási szemcseméret: < 8 mm

Végsõ szemcseméret: 5 mm

Mintatérfogat max.: 20 ml

Rázatási frekvencia: 3 – 25 Hz (180 – 1.500 ford./perc)

Teljesítmény: 160 Watt

Méretek: 385 × 570 × 370 mm

Súly: 46 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: rozsdamentes acél, krómacél

Õrlõedény térfogata: 5 ml, 25 ml, 35 ml, 50 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 7 – 30 mm (lásd MM 400 táblázatában)
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RETSCH PM 100 C típusú centrifugális golyósmalom
Nagy finomságú (mikronos nagyságrendû) és kíméletes õrlés veszteség nélkül, nagy tisztaságot igénylõ,
érzékeny, száraz és nedves minták esetén is. Az õrlés a centrifugális erõ hatására kitérõ golyók õrlõedény
falához való ütõdése és dörzsölése alapján történik. A golyók és az õrlõedények anyagát a minta
keménységéhez és fajsúlyához kell megválasztani. Az õrlõgolyók méretét (átmérõjét) az õrlõedény térfogata
és minta szemcsemérete határozza meg. Nagyobb mintatérfogat esetén egy, kisebb térfogat esetén akár
két minta is õrölhetõ szimultán. Új technológia maximális kezelési komfort mellett. A legfontosabb adatok
megjelenítése, paraméterek beállítása rendkívül egyszerû az egygombos, grafikus LCD kijelzõvel ellátott
kezelõfelületen: sebesség, õrlési idõ, energia ráfordítás, programozott õrlési irányváltás, programozott
indítás, hátralévõ mûködési idõ, terhelési faktor kijelzése, üzemórák és karbantartási intervallumok meg-
jelenítése.
Rendszeres õrlési feladatokhoz 10 program tárolható el. A burkolat erõs mûanyag, a biztonsági ajtó
automatikus zárású. Az õrlés a szokásosnál alacsonyabb zajjal jár köszönhetõen a jó hangszigetelésnek. 
A kamra intenzív ventilációja az oldószerekkel való munkavégzéshez szükséges légcserét biztosítja.
Kód: 27.205200001

Mûszaki adatok: PM 100 CM

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm

Kimenõ szemcseméret: < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél)

Minta térfogat max.: 1 × 220 ml vagy 2 × 20 ml

Fordulatszám: 100 – 650 ford./perc

Méretek: 630 × 415 × 468 mm

Súly: 80 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, korund, rozsdamentes acél, krómacél,

wolfram-karbid, cirkónium-oxid, porcelán

Õrlõedény térfogata: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

A PM 100 és PM 200 típusú golyósmalom az õrlemény rendkívül finom szemcseméretét speciális dörzsöléssel
és töréssel, bolygómozgással éri el. Ez a mozgás intenzív, gyors és nagyon hatékony, akár 50%-nál is nagyobb
energia-megtakarítás érhetõ el a hagyományos golyósmalmokhoz képest. A golyók és az õrlõedények anyagát a
minta keménységéhez és fajsúlyához kell megválasztani. Az õrlõgolyók méretét (átmérõjét) az õrlõedény térfoga-
ta és minta szemcsemérete határozza meg. 
PM 100 típus: egy õrlõegységes készülék nagyobb térfogatokhoz (220 ml), de külön rendelhetõ adapterrel két
férõhelyessé alakítható kisebb mintamennyiségekhez (2x20 ml).
PM 200 típus: két õrlõegységes készülék kis mintatérfogathoz.
Mindkét készülék kivitele – a rázófeltétektõl eltekintve – azonos. Külsõ megjelenésük, vezérlõegységük meg-
egyezik a PM 100 CM centrifugális golyósmaloméval (lásd fent).
Kód PM 100: 27.205400001
Kód PM 200: 27.206400001

Mûszaki adatok: PM 100 PM 200

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm < 4 mm

Kimenõ szemcseméret: < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél) < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél)

Minta térfogat max.: 1 × 220 ml vagy 2 × 20 ml 2 × 50 ml

Õrlõegység száma: 1 db 2 db

Fordulatszám max: 1.300 ford./perc 1.300 ford./perc

Méretek: 630 × 415 × 468 mm 630 × 415 × 468 mm

Súly: 86 kg 72 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, korund, rozsdamentes acél, krómacél,

wolfram-karbid, cirkónium-oxid, porcelán

Õrlõedény térfogata: 12 ml, 25 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml*, 500 ml*

Õrlõgolyó átmérõje: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

*csak PM 100.

RETSCH PM 100 és PM 200 típusú bolygómozgású golyósmalom

ajánlott örlõedény7.1
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RETSCH PM 400 típusú bolygómozgású golyósmalom

Mûszaki adatok: PM 400 PM 400 MA

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm < 10 mm

Kimenõ szemcseméret: < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél) < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél)

Minta térfogat max.: 4 × 220 ml vagy 8 × 20 ml 4 × 220 ml vagy 8 × 20 ml

Õrlõegység száma: 2 vagy 4 db 2 vagy 4 db

Fordulatszám max: 800 ford./perc 1.000 vagy 1.200 ford./perc

Sebességáttétel: 1 : -2 1 : -2,5 vagy 1 : 3

Méretek: 836 × 780 × 1220 mm 836 × 780 × 1220 mm

Súly: 290 kg 290 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, korund, rozsdamentes acél, krómacél,

wolfram-karbid, cirkónium-oxid, porcelán

Õrlõedény térfogata: 12 ml, 25 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

PM 400: a PM 100 és PM 200-as készülékek még nagyobb munkahelyszámú, nagy tel-
jesítményû (és nagyméretû) változata. A közel 300 kg-os tömegre való tekintettel a
készüléket görgõkkel látták el a könnyebb mozgathatóság érdekében.
A legfontosabb adatok megjelenítése, paraméterek beállítása rendkívül egyszerû az egy-
gombos, grafikus LCD kijelzõvel ellátott kezelõfelületen: sebesség, õrlési idõ, energia
ráfordítás, programozott õrlési irányváltás, programozott indítás, hátralévõ mûködési
idõ, terhelési faktor kijelzése, üzemórák és karbantartási intervallumok megjelenítése.
Rendszeres õrlési feladatokhoz 10 program tárolható el.
A készülék kettõ vagy négy õrlõegységes változatban kapható. Kisebb térfogat esetén
akár két minta is õrölhetõ egy õrlõegységben – adapter használatával – így akár nyolc
minta szimultán õrlése is lehetséges.
PM 400 MA: a fenti készülék speciális kivitele fémötvözésre használható. Két változat-
ban, eltérõ sebességáttétellel rendelhetõk.

Kód Típus Megnevezés Sebesség

áttétel

27.205350005 PM 400 golyósmalom 2 õrlõegységgel 1 : -2

27.205350001 PM 400 golyósmalom 4 õrlõegységgel 1 : -2

27.205350007 PM 400 MA speciális golyósmalom fémötvözéshez 4 õrlõegységgel 1 : -2,5

27.205350008 PM 400 MA speciális golyósmalom fémötvözéshez 4 õrlõegységgel 1 : -3

Õrlõedények és õrlõgolyók PM 100 (CM), PM 200 és PM 400 golyósmalmokhoz
Õrlõedény Minta Szemcse Ajánlott õrlõgolyók egy õrlõedénybe (db)

térfogat (ml) térfogat (ml) Ø (mm) 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm

12 >= 5 < 1 5 – – –

25 >= 10 < 1 8 – – –

50 5 – 30 < 3 10 3 – –

80 10 – 50 < 4 20 5 – –

125 15 – 70 < 4 25 6 – –

250 25 – 150 < 6 50 12 5 –

500 75 – 300 < 10 100 20 8 4
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RETSCH DR 100 típusú vibrációs mintaadagoló készülék
Az õrlendõ anyagok folyamatos, egyenletes adagolására szolgá-
ló vibrációs elven mûködõ készülék. A tölcsérbe öntött mintát a
digitálisan beállított vibrációs frekvenciának megfelelõ sebesség-
gel adagolja az õrlõ-, daráló berendezésekbe. Minden olyan
készülékhez használható melynek nyitott a betöltõ nyílása és
fontos a minta egyenletes adagolása.
Kód: 27.709370054

Mûszaki adatok: DR 100

Adagoló csúszda szélessége: 40 mm

Adagoló csúszda hossza: 210 mm

Betölthetõ minta térfogat: 2,8 liter

Bemenõ szemcseméret: < 6 mm

Adagolási sebesség: 0 – 5 liter/perc

Idõzítés: 1 – 99 perc / folyamatos

Külsõ méretek: 260 × 420 × 280 mm

Súly: 10 kg

További részletekkel kapcsolatban érdeklõdjön munkatársainknál!

RETSCH PT 100 típusú mintaosztó készülék
Porok és szemcsés anyagok mintavételezé-
sére használható, az adagolófej típusától
függõen 6, 8 vagy 10 férõhelyes mintaosz-
tó készülék. Az egyenletes mintaosztást a
készülék    állandó fordulatszáma és a fölé
szerelt DR 100 mintaadagoló biztosítja.
Kód: 27.405340005

Mûszaki adatok: PT 100

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm

Betölthetõ minta térfogat: < 5 liter

Mintavevõ edény térfogat: 100 ml, 250 ml, 500 ml

Idõzítés: 1 – 99 perc / folyamatos

Külsõ méretek (DR 100-al): 580 × 9140 × 420 mm

Súly (DR 100-al): 33,5 kg
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RETSCH GRINDOMIX GM 200 és GM 300 homogenizátor
A vágókéses darálók ideálisak élelmiszeripari laboratóriumokban, kémiai vagy biológiai
kutatóintézetekben, és mindenhol, ahol követelmény a nagyon gyors és finom aprítás,
homogenizálás. A készülékeket speciális laboratóriumi követelményekhez tervezték:
erõsen vizes, olajos, zsíros valamint száraz, puha és közepesen kemény anyagokhoz, mint
például gyümölcsök, zöldségek, kolbász, hús, hal, sajt, fagyasztott termékek – tehát étel
darabok, fûszerek, magok és palánták.
A homogenizátorok különleges vágókéses rendszere és kivehetõ, változtatható térfogatú
mintagyûjtõje révén – mely egyben az õrlõedény is – a procedúra és azt követõ tisztítás
gyors és könnyû. Az aprítás biztonságos: amíg a rotor forog, a biztonsági fedelet nem
lehet felnyitni.
GM 200: 1 literes õrlõedénnyel és 900 Wattos motorral rendelkezõ készülék. A motor
sebességét digitálisan lehet szabályozni. A digitális kijelzõ az õrlési idõt és a sebességet
mutatja. Mûködhet folyamatos és intervallum (szakaszos) üzemmódban. Három beállított
paraméter lehet a készülék memóriájában eltárolni. 
GM 300: 5 literes õrlõedény és 1,1 kW-os motor kombinációja a nagy mennyiségû minta
homogenizálására. A készülék mûködtetése az egygombos menüvezérelt kezelõpanelen és
a grafikus kijelzõn rendkívül egyszerû. Mûködési módok: folyamatos, szakaszos és ellen-
tétes irányú forgás. A GM 300 memóriájában 10 beállított paraméter tárolható. 
A készülékek tartozékai: mûanyag õrlõedény és standard fedél az edényre. Opcionális
egyéb edényeket és fedeleket, valamint titán késeket is lehet rendelni. A nehezék fedél
automatikusan optimalizálja az õrlõedény térfogatát – tökéletesen illeszkedik az aprított
minta méretéhez. A nehezék fedél lehetséges folyadékelvezetõ csatornával is leveses
mintákhoz (pl. paradicsom, burgonya stb.).

Nehezék fedél
használata

Mûszaki adatok: GM 200 GM 300

Kiindulási szemcseméret: 10 – 40 mm < 130 mm

Végsõ szemcseméret: < 300 μm < 300 μm

Õrlõedény térfogata:  1.000 ml 5.000 ml

Õrlõedény max. kapacitása*: 700 ml 4.500 ml 

Sebesség: 2.000 – 10.000 ford./perc 500 – 5.000 for./perc

Idõzítés: 1 mp – 3 perc 1 mp – 3 perc

Teljesítmény: 900 Watt 1.100 Watt 

Külsõ méretek: 350 × 275 × 392 mm 440 × 440 × 340 mm 

Súly: 10 kg 30 kg

*függ az õrlõedény fedelétõl és a minta jellegétõl.

GM 200

Kiegészítõk GRINDOMIX homogenizátorokhoz
Kód Kód Megnevezés

GM 200-hoz GM300-hoz 

27.030450047 - standard mûanyag (PP) õrlõedény, 1.000 ml (tartalék)

- 27.020450056 standard mûanyag (PC) õrlõedény, 5.000 ml (tartalék)

27.030450050 - õrlõedény rozsdamentes acélból 

27.030450046 - õrlõedény BORO 3.3 üvegbõl 

27.031070309 - standard fedél az összes õrlõedényre mûanyagból (PP)

- 27.021070449 standard fedél az õrlõedényre mûanyagból (PC), tartalék

27.031070310 - térfogatcsökkentõ fedél a standard õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070323 27.021070465 nehezék fedél a standard õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070308 - nehezék fedél acél és üveg õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070327 - nehezék fedél csatornával a standard õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070328 - nehezék fedél csatornával acél és üveg õrlõedényre, mûanyag (PP)

Kód Megnevezés

27.202530001 RETSCH GM 200 homogenizátor, 1 literes standard (PP) edénnyel és fedéllel

27.202510001 RETSCH GM 300 homogenizátor, 5 literes standard (PP) edénnyel és fedéllel

GM 300
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IKA ULTRA-TURRAX diszpergáló (homogenizáló készülékek)
Az IKA klasszikus diszpergáló készülék palettájából az alábbi három típust emeltük ki. 
Fordulatszámuk fokozatmentesen változtatható. A homogenizáló szerszámok sterilizálhatóak, rozsdamentes
acélból vagy polikarbonátból (PC) készülnek a felhasználás jellegének megfelelõen. A szerszámokat külön kell
megrendelni a készülékek mellé, ehhez szolgál segítségül a túloldali táblázat. 
ULTRA-TURRAX T10 basic típusú kézi diszpergáló kis térfogatokhoz. Kiválóan alkalmas klinikai használatra
szövetbontáshoz és szuszpenziókhoz. A készülékhez kapható legkisebb szerszámmal eppendorf csövekben,
küvettákban is lehetséges a homogenizálás. Állványra is szerelhetõ. 
ULTRA-TURRAX T18 basic és T25 digital modellek állványra szerelendõ kivitelõek (állványt külön kell rendelni,
lásd. 7.15 oldal), melyek már nagyobb térfogatokhoz is alkalmazhatók. A T25 digital LCD kijelzõvel szerelt
készülék, mely a fordulatszámot mutatja.

T18 basic T25 digital

Diszpergáló szerszámok rotorral, kompletten rozsdamentes acélból (AISI 316L)
Kód Diszpergálási Szár Ø Rotor Ø Merülés Maximális finomság Készülék

térfogat (ml) (mm) (mm) min./max. szuszpenzió emulzió típus

(mm) (μm) (μm)

56.3304000 0,5 – 10 5 3,8 25 / 85 5 – 25 1 – 10 T10 basic

56.3305500 1 – 50 8 6,1 25 / 95 5 – 25 1 – 10 T10 basic

56.3370100 1 – 100 10 7,6 25 / 100 5 – 25 1 – 10 T10 basic

56.L004639 1 – 100 10 7,5 25 / 70 10 – 50 1 – 10 T18 basic

56.L004640 10 – 1.500 19 12,7 35 / 170 10 – 50 1 – 10 T18 basic

56.1024200 1 – 50 8 6,1 27 / 85 10 – 50 1 – 10 T25 digital

56.0594000 1 – 100 10 7,5 22 / 85 10 – 50 1 – 10 T25 digital

56.0593400 10 – 1.500 18 12,7 40 / 165 10 – 50 1 – 10 T25 digital

56.1713300 50 – 2.000 25 17 40 / 165 15 – 50 1 – 10 T25 digital

56.1713800 100 – 2.000 25 18 40 / 165 5 – 25 1 – 5 T25 digital

Az ULTRA-TURRAX T25 digital készülékhez az itt feltüntetetteken kívül számos diszpergáló szerszám rendelhetõ. 

T10

Típus : T10 basic T18 basic T25 digital

Kód: 56.3420000 56.3561000 56.3565000

Teljesítmény: 75 Watt 300 Watt 300 Watt

Fordulatszám: 8.000 – 30.000 ford./perc 3.500 – 24.000 ford./perc 3.400 – 24.000 ford./perc

Térfogattartomány: 0,5 – 100 ml 1 – 1.500 ml 1 – 2.000 ml

Méretek: 46 × 57 × 201 mm 65 × 80 × 240 mm 65 × 80 × 240 mm

Súly: 0,4 kg 1,6 kg 1,6 kg
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Diszpergáló szerszámok rotorral, kompletten polikarbonátból (PC)
A mûanyag diszpergáló szerszámok olyan applikációkhoz ideálisak, melyeknél a keresztszennyezõdés kizárandó
tényezõ, azaz elengedhetetlen, hogy minden egyes minta tiszta szerszámmal legyen homogenizálva.
A polikarbonát szerszámok kedvezõ árfekvésûek, autoklávozhatók és megfelelõ tisztaságuk esetén néhány
alkalommal újrafelhasználhatók. Típusonként kétféle (kisebb-nagyobb) kiszerelésben rendelhetõk.

Kód Rendelési Kód Rendelési Diszpergálási Szár Ø Rotor Ø Merülés Készülék

egység (db) egység (db) térfogat (ml) (mm) (mm) min./max. típus

(mm)

56.3433212 12 56.3433225 25 1 – 20 7 4,8 20 / 45 T10 basic

56.3433312 12 56.3433325 25 1 – 40 7 4,8 20 / 90 T10 basic

56.3452000 5 56.3452400 10 1 – 100 10 6,75 15 / 85 T18 basic

56.3451900 5 56.3452300 10 1 – 500 14 9,5 15 / 85 T18 basic

56.3451800 5 56.3452200 10 10 – 100 10 6,75 15 / 85 T25 digital

56.3451700 5 56.3452100 10 10 – 500 14 9,5 15 / 85 T25 digital

C

B

A F

D

E

Állványok a diszpergáló készülékekhez
Típus Kód Megnevezés Rúdméret Készülék

d × h (mm) típus

A 56.3386000 állvány „H” alakú talppal 10 × 370 T10 basic

D 56.3160000 állvány négyszögletes talppal 16 × 560 T18 basic, T25 digital

D 56.3160100 állvány négyszögletes talppal 16 × 800 T18 basic, T25 digital

D 56.3160200 állvány négyszögletes talppal 16 × 1.000 T18 basic, T25 digital

Szorítódiók, rögzítõk az állványokhoz
Típus Kód Megnevezés Készülék típus

B 56.3372000 kiegészítõ tartóelem állványhoz való rögzítéshez T10 basic

C 56.2437700 szorítódió a készülék felfogatásához, pozícionálásához T10 basic

E 56.2657700 szorítódió a készülék felfogatásához, pozícionálásához T18 basic, T25 digital

F 56.3008600 rögzítõ Ø40 – 300 mm-es edények biztos tartásához T10 basic, T18 basic, T25 digital

Opciók (lásd. 9.13 oldal).

IKATRON DZM control.o típusú elektronikus fordulatszámmérõ (T18 basic és T25 digital készülékhez).

labworldsoft program számítógépes kapcsolathoz.

sejthomogenizáló1.24
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Homogenizáló csövek az ULTRA-TURRAX Tube Drive készülékhez

IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive diszpergáló (homogenizáló) készülék

Mûszaki adatok: Tube Driver

Fordulatszám: 300 – 6.000 ford./perc

Térfogattartomány: 2 – 50 ml

Idõzítés: 1 – 59 mp (300 – 6.000 ford./perc)

1 – 29 perc (300 – 4.000 ford./perc)

Teljesítmény: 20 Watt

Méretek: 100 × 160 × 40 mm

Súly: 0,75 kg 

Kód Megnevezés

56.3646000 ULTRA-TURRAX Tube Drive

56.3645000 ULTRA-TURRAX Tube Drive készlet (készülék + 2 db ST-20, 2 db DT-20, 

2 db BMT-20 G/S, 1 db diszpergáló rotor-kiszedõ, tápegység, hordtáska)

Kód Kód Megnevezés                                                    Rendelési egység (db)

nem steril steril nem steril steril

56.3703000 56.3749300 ST-20 keverõlapáttal 25 20 

56.3702500 56.3700500 ST-20-M keverõlapáttal, átszúrható kupakkal 25 20 

56.3699500 56.3799500 ST-50 keverõlapáttal 10 10 

56.3629500 56.3701500 ST-50-M keverõlapáttal, átszúrható kupakkal 10 10 

56.3703100 56.3749400 DT-20 vágórotorral 25 20 

56.3702600 56.3700600 DT-20-M vágórotorral, átszúrható kupakkal 25 20 

56.3699600 56.3799600 DT-50 vágórotorral 10 10 

56.3629600 56.3701600 DT-50-M vágórotorral, átszúrható kupakkal 10 10  

56.3703300 - BMT-20-G üveggolyós 25 -

56.3702800 - BMT-20-G-M üveggolyós, átszúrható kupakkal 25 -

56.3703200 56.3749500 BMT-20-S acélgolyós 25 20

56.3702700 56.3700700 BMT-20-S-M acélgolyós, átszúrható kupakkal 25 20 

56.3699800 - BMT-50-G üveggolyós 10 

56.3629800 - BMT-50-G-M üveggolyós, átszúrható kupakkal 10

56.3699700 56.3799700 BMT-50-S acélgolyós 10 10

56.3629700 56.3701700 BMT-50-S-M acélgolyós, átszúrható kupakkal 10 10 

Info: a csövekhez külön golyók és tetõk is rendelhetõk. Érdeklõdjön munkatársainknál.

A Tube Drive diszpergáló praktikus, univerzális és könnyen kezelhetõ készülék orvosi, 
gyógyszer- vagy élelmiszeripari minták elõkészítéséhez. A cserélhetõ, hermetikusan
záródó, eldobható homogenizáló csövekkel (tartályokkal) fertõzõ minták, toxikus vagy erõs
illatú/szagú anyagok is biztonsággal homogenizálhatók. A mûanyag csõ tartalmazza 
a forgórészeket diszpergáláshoz, keveréshez vagy õrléshez.
ST-20: keverõlapátos csõ – keveréshez, extrakcióhoz, talajminták elõkészítéséhez.
Mintatérfogat: 2-15 ml.
ST-50: u.a. nagyobb térfogatban. Mintatérfogat: 15 – 50 ml.
ST-20-M, ST-50-M: ST-20 és ST-50 típusú csõ, átszúrható, membránkupakos változata.
DT-20: vágórotoros csõ – diszpergáláshoz, homogenizáláshoz, szuszpenziókhoz.
Mintatérfogat: 5-15 ml.
DT-50: u.a. nagyobb térfogatban. Mintatérfogat: 15 – 50 ml.
DT-20-M, DT-50-M: DT-20 és DT-50 típusú csõ, átszúrható, membránkupakos változata.
BMT-20-G /-S: õrlõcsõ üveg (G) vagy rozsdamentes acél (S) örlõgolyókkal – száraz és
nedves õrléshez száraz és törékeny mintákhoz (kaolin, gipsz, tabletták), sejthomoge-
nizáláslhoz. Mintatérfogat: 2-15 ml. 
BMT-50-G /-S: u.a. nagyobb térfogatban. Mintatérfogat: 15 – 50 ml.
BMT-20-G-M, BMT-20-S-M, BMT-50-G-M, BMT-50-S-M: a BMT típusok átszúrható,
membrános kupakkal ellátott változatai.
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RETSCH laboratóriumi szitarázó gépek (AS 200 sorozat)
A RETSCH AS 200 típusú szitarázó készülékei a minõségbiztosítási, kutatás-fejlesztési
területek szemcseméret megoszlás vizsgálatának precíz, megbízható kellékei. Alkalmasak
porok, szemcsés és ömlesztett anyagok, szuszpenziók szemcseméret szerinti
szétválasztására, nagyfokú reprodukálhatóság mellett. 
A készülékek a rázást – a világon egyedülálló módon – három
dimenzióban végzik: vízszintes irányban körmozgást, függõleges
irányban pedig egyidejûleg rázómozgást produkálnak. Ennek a
különleges rázatási technikának alkalmazásából a következõ
elõnyök származnak: nagy rázható tömeg, különösen csendes
üzem, rövid rázatási idõk és pontos eredmények. A rázás
amplitúdója és a mûködési idõ szabályozható. A gépekre a 
standard 200 mm átmérõjûn kívül egyéb méretû szita is 
felhelyezhetõ. 

A készülékek három változatban kaphatóak: 
AS 200 basic: a szitarázó-család legegyszerûbb tagja. A rázási idõ és amplitúdó analóg
módon, forgatógombokkal állítható be. 
AS 200 digit: a rázási üzemmód (folyamatos vagy szaggatott és a mûködési idõ 
digitálisan, míg az amplitúdó analóg módon állítható. 
AS 200 control: – mikroprocesszoros vezérlésû, konstans és kalibrálható
amplitúdót biztosító berendezés. Ez a típus egyedülállóan automatiku-
san kontrollálja a gyorsítást  (1-17 g között, ha a rázási amplitúdót 
2 mm-nél nagyobbra állítjuk. Minden paraméter digitálisan állítható, RS
232 csatlakozóján keresztül a folyamat kiértékelhetõ, GLP szabvány szerint
dokumentálható. A berendezés megfelel az ISO 9000 elõírásainak. 
Az opcionális EasySieve PC-szoftverrel a munka összes paramétere (szita-
sorozat, konfiguráció, minta tömege, szitagép beállításai stb. elmenthetõ,
és – a szemcseeloszlás mellett – grafikusan megjeleníthetõ a mûködés
karakterisztikája is. 

A készülékek nedves és száraz szitálásra egyaránt alkalmasak. 
A szorítóegység, gyûjtõedény, és a szitasor külön rendelendõk meg. 
A sziták igény szerinti méretben külön, vagy standard méretekben, szita-
sorozatban (lásd. opciók is megrendelhetõek. A gépek többféle leszorító
egységgel (Economy, Standard, Comfort, és nedves szitáláshoz kaphatóak. 

Mûszaki adatok: AS 200 basic AS 200 digit AS 200 control

Bemenõ szemcseméret: 20 μm – 25 mm

Max. terhelés: 3 kg

Használható sziták: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm, Ø203 mm (8”)

Sziták száma max.: 9 / 17 magasságtól (25 / 40 / 50 mm) függõen

Szitasorozat magassága max: 450 mm

Amplitudó: 0 – 3 mm 0,2 – 3 mm

Mûködési idõ: 1 – 60 perc 1 – 99 perc

Rázási funkció: folyamatos folyamatos/szakaszos*

*Intervallum: - 10 mp (fix) 1 – 99 mp

Külsõ méretek: 400 × 230 × 350 mm

Súly: 30 kg

AS 200 basic

Kód Megnevezés

27.300160001 RETSCH AS 200 basic szitarázógép

27.300150001 RETSCH AS 200 digit szitarázógép

27.300180001 RETSCH AS 200 control szitarázógép

AS 200 digit

AS 200 control
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Kiegészítõk AS 200 típusokhoz
Kód Megnevezés

27.326620003 ECONOMY rozsdamentes leszorító egység menetes rögzítõcsavarral 

27.326620002 STANDARD leszorító egység menetes rögzítõcsavarral, plexi ablakkal

27.326620001 COMFORT leszorító egység gyorsoldóval, plexi ablakkal

27.326620007 STANDARD leszorító egység rögzítõcsavarral, vízcsatlakozással nedves szitáláshoz

27.326620006 COMFORT leszorító egység gyorsoldóval, vízcsatlakozással nedves szitáláshoz

27.60131000999 8 tagos szitasorozat (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm)

27.320120001 10 férõhelyes szitatartó állvány

27.695210050 szitafedél Ø200 mm-es szitára*

27.691210050 közbensõ szitakarika szitaháló nélkül Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.692200050 közbensõ gyûjtõedény több minta egyidejû rázásához Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.697200050 alsó gyûjtõedény Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.694200050 alsó gyûjtõedény kifolyóval Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.326450020 EasySieve Standard szoftver

27.326450026 EasySieve Comfort szoftver

*egyéb átmérõjû szitákhoz való rendeléshez hívja munkatársainkat!

RETSCH AS 200 TAP laboratóriumi szitarázógép
A RETSCH új speciális szitáló készüléke a kézi szitálás szimulálására szolgál. Az AS 200
TAP típusú készülék ezt a sziták körkörös mozgatásával és egyidejû – felülrõl történõ –
ütögetésével éri el. Ez a fajta speciális szitálás módszer néhány anyag, mint pl. aktív
szén, fûszerek, fémporok csiszoló anyagok, cement, vagy akár a gyémánt osztályozásánál
szabványosított applikációja. A készülék nedves szitálásra nem alkalmas.
A szitarázó készülékbe 200 mm vagy 203 mm (8”-os) átmérõjû szitákat lehet behelyezni. 
A berendezéshez igény szerint hangszigetelõ ház is rendelhetõ.

Mûszaki adatok: AS 200 TAP

Szemcseméret: 20 μm – 25 mm

Max. terhelés: 3 kg

Használható sziták: Ø 200 / 203 mm (8”)

Sziták száma max: 6 / 12 (szitafüggõ)

Szitasorozat magassága max: 350 mm

Rázási sebesség: 280 ford./perc (fix)

Ütögetési sebesség: 150 ütés/perc (fix)

Mûködési idõ (idõzítés): 1 – 99 perc

Méretek hangszigetelõ ház nélkül: 700 × 650 × 450 mm 

Méretek hangszigetelõ házzal: 735 × 675 × 530 mm

Súly hangszigetelõ ház nélkül: 68 kg 

Súly hangszigetelõ házzal: 92 kg

AS 200 TAP
hangszigetelõ házzal

Kód Megnevezés

27.300250001    RETSCH AS 200 TAP szitarázó, hangszigetelõ ház nélkül 

27.300251001    RETSCH AS 200 TAP szitarázó, hangszigetelõ házzal 
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RETSCH AS 200 JET levegõs szitagép
A RETSCH újdonsága az AS 200 jet típusú, levegõvel mûködõ szitagépe. A készüléket
különösen jól lehet használni könnyû porok szitálására (szétválasztás, frakcionálás,
részecskeméret meghatározás), mint pl. púder, liszt, toner töltet, mosópor, pigmentek,
porfestékek, mûanyag szemcsék stb.
A készülékbe 10 mikronos, vagy annál nagyobb lyukméretû sziták tehetõk be. Ez a szitálási
mód nagyon kíméletes a minta szempontjából, mert nincs szükség a szitálást elõsegítõ
segédeszközökre, mint pl. kefék, vagy golyók. Egy átlagos szitálás mindössze 2-3 percig
tart. 
Az AS 200 JET egy ipari porszívó szívóerejét használja a szitáláshoz. A fedéllel ellátott szita
alatt forgó szívócsonk biztosítja a minták szétszórását a szitaháló felületén. Azt a szem-
csét, amely kisebb, mint a szita lyukmérete, a szívott levegõ a Cyclone-ba (gyûjtõedény)
vagy a porszívóba áramoltatja. A szívósugár segít megakadályozni a részecskék felhal-
mozódását és folyamatosan tisztítja a szitahálót.
A szitagép opcionálisan felszerelhetõ automatikus vákuumszabályozással, ami állandóan fen-
ntartja és felügyeli a légáramlatot, ezáltal növeli az szitálási eljárás megismételhetõségét.
A szitálás idõt és szívócsonk forgási sebességet a grafikus kijelzõs vezérlõ egyetlen 
gombjával kényelmesen be lehet állítani. A memóriában 9 mûködési paraméter tárolható el.
A Quick Start módban szitálási paraméterek bevitele nélkül lehet elindítani a készüléket nor-
mál körülmények alatt.
A RETSCH EasySieve szoftverrel a minta-elõkészítés automatikusan kiértékelhetõ és doku-
mentálható.

Kód Megnevezés

27.300270001 RETSCH AS 200 JET levegõs szitagép 

27.327480000 ipari porszívó 

27.329350007 Cyclone kompletten, 50 ml edénnyel 

27.321000002 automatikus vákuumszabályozás 

27.091070396 tartalék fedél Perspex-bõl készítve 

Mûszaki adatok: AS 200 JET 

Szemcseméret: 10 μm – 4 mm 

Frakciók száma: 1 (Cyclone-nal 2)

Max. mintatömeg: 100 g 

Használható szita: Ø 200 (1 db) 

Szívócsonk forgási sebesség: 5 – 55 ford./perc 

Szívóerõ (vákuum): 0 – 9.999 Pa / 0 – 100 mbar 

Mûködési idõ (idõzítés): 0 – 99 óra 59 perc 

Méretek (fedél nélkül): 460 × 305 × 288 mm 

Súly: 14 kg 



7.20 w w w . l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

MINTAELÕKÉSZÍTÉS

laboratóriumi szitagépekVII

Lyuk Ø Kód Lyuk Ø Kód Lyuk Ø Kód

20 μm 27.60131000020 450 μm 27.60131000450 7,10 mm 27.60131007100

25 μm 27.60131000025 500 μm 27.60131000500 8,00 mm 27.60131008000

32 μm 27.60131000032 560 μm 27.60131000560 9,00 mm 27.60131009000

36 μm 27.60131000036 600 μm 27.60131000600 9,50 mm 27.60131009500

38 μm 27.60131000038 630 μm 27.60131000630 10,00 mm 27.60131010000

40 μm 27.60131000040 710 μm 27.60131000710 11,20 mm 27.60131011200

45 μm 27.60131000045 800 μm 27.60131000800 12,50 mm 27.60131012500

50 μm 27.60131000050 850 μm 27.60131000850 13,20 mm 27.60131013200

53 μm 27.60131000053 900 μm 27.60131000900 14,00 mm 27.60131014000

56 μm 27.60131000056 1,00 mm 27.60131001000 16,00 mm 27.60131016000

63 μm 27.60131000063 1,12 mm 27.60131001120 18,00 mm 27.60131018000

71 μm 27.60131000071 1,18 mm 27.60131001180 19,00 mm 27.60131019000

75 μm 27.60131000075 1,25 mm 27.60131001250 20,00 mm 27.60131020000

80 μm 27.60131000080 1,40 mm 27.60131001400 22,40 mm 27.60131022400

90 μm 27.60131000090 1,60 mm 27.60131001600 25,00 mm 27.60131025000

100 μm 27.60131000100 1,70 mm 27.60131001700 26,50 mm 27.60131026500

106 μm 27.60131000106 1,80 mm 27.60131001800 28,00 mm 27.60131028000

112 μm 27.60131000112 2,00 mm 27.60131002000 31,50 mm 27.60131031500

125 μm 27.60131000125 2,24 mm 27.60131002240 35,50 mm 27.60131035500

140 μm 27.60131000140 2,36 mm 27.60131002360 37,50 mm 27.60131037500

150 μm 27.60131000150 2,50 mm 27.60131002500 40,00 mm 27.60131040000

160 μm 27.60131000160 2,80 mm 27.60131002800 45,00 mm 27.60131045000

180 μm 27.60131000180 3,15 mm 27.60131003150 50,00 mm 27.60131050000

200 μm 27.60131000200 3,35 mm 27.60131003350 53,00 mm 27.60131053000

212 μm 27.60131000212 3,55 mm 27.60131003550 56,00 mm 27.60131056000

224 μm 27.60131000224 4,00 mm 27.60131004000 63,00 mm 27.60131063000

250 μm 27.60131000250 4,50 mm 27.60131004500 71,00 mm 27.60131071000

280 μm 27.60131000280 4,75 mm 27.60131004750 75,00 mm 27.60131075000

300 μm 27.60131000300 5,00 mm 27.60131005000 80,00 mm 27.60131080000

315 μm 27.60131000315 5,60 mm 27.60131005600 90,00 mm 27.60131090000

355 μm 27.60131000355 6,30 mm 27.60131006300 100,0 mm 27.60131100000

400 μm 27.60131000400 6,70 mm 27.60131006700 125,0 mm 27.60131125000

425 μm 27.60131000425

A 200 mm átmérõjû, de 25 mm magas sziták kódja 27.60122xxxxxx, ahol az x-ek a lyukméretet jelentik mikronban. 

Amennyiben kalibrált, más méretû (100, 150, 305 mm-es), vagy ASTM E11 szabvány szerinti szita érdekelné, kérjük,

keresse meg munkatársainkat.

RETSCH laboratóriumi sziták, Ø200 × 50 mm
DIN ISO 3310-1 szabvány szerinti rozsdamentes acél sziták.

RETSCH gyártmányú laboratóriumi sziták
A RETSCH cég igen széles választékban kínálja kiváló minõségû laboratóriumi szitáit.
A sziták gyári mûbizonylattal kerülnek forgalomba, és ezzel minden nemzetközi szabvány
elõírásának megfelelnek.
Lehetõség van egyedi kalibrálási bizonyítvánnyal történõ szállításra is.

Technikai paraméterek:

Szita átmérõk: 100, 150, 200, 203, 305, 400 és 450 mm

Lyuk méret: 20 μm és 125 mm között választható

Lyuk forma: kör és négyzet

Nemzetközi szabványok:  DIN ISO 3310-1, DIN ISO 3310-2, BS, ASTM

Sziták anyaga: rozsdamentes acél
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RETSCH AS 300 control, AS 400 control és AS 450 szitarázó gépek 
A szitarázó gépek nagyobb szemcséjû porok, zömök anyagok száraz és nedves szitálására* alkalmasak.
Mindegyik készülék a legmagasabb technikai követelményeket kielégíti. A paraméterek digitálisan állíthatók,
RS 232 csatlakozón keresztül a szitálási folyamat kiértékelhetõ, GLP szabvány szerint dokumentálható. 
EasySieve szoftverrel az összes paraméter (szitasorozat konfiguráció, minta tömege, szitagép beállításai
stb.) rögzíthetõ, grafikonon megszerkeszthetõ a mûködés karakterisztikája. A rutin programok elmenthetõk,
szerkeszthetõk és bármikor elõhívhatók. A szitagépek 9 programot (PC nélkül is) képesek eltárolni. 

AS 300 control: a szitarázó készülék a rázást – AS 200 típusokhoz hasonlóan – három dimenzióban, folya-
matos vagy szakaszos üzemmódban végzi. Automatikus amplitudó-kontrollal rendelkezik. 
AS 400 control: a készülék a rázást vízszintesen, körkörös mozgatással végzi.
*Nedves szitálásra nem alkalmas.
AS 450: nagy terhelhetõségû rázógép a RETSCH legnagyobb szitáinak (400 és 450 mm) háromdimenziós
rázásához. A paraméterek beállítása egy külsõ kezelõegységen történik.

A nagyméretû szitarázó gépekre a RETSCH szinte teljes szitaválasztékából lehet válogatni. A sziták és a
gyûjtõedények, fedõk külön rendelendõk. A sziták egyedi méretben külön, vagy standard
méretekben, szitasorozatban is megrendelhetõk. A gépek többféle leszorító egységgel
kaphatók. 

Mûszaki adatok: AS 300 control AS 400 control AS 450

Szemcseméret: 36 μm - 40 mm 45 μm - 63 mm 20 μm - 125 mm

Max. terhelés: 6 kg 5 kg 20 kg

Használható sziták: Ø 100 / 150 / 200 / Ø 100 / 150 / 200 / Ø 400 / 450 mm

203 (8”) / 305 (12”) / 203 (8”) / 305 (12”) / 

315 mm 315 / 400 mm

Sziták száma max: 9 / 17 (szitafüggõ) 7 / 9 / 17 (szitafüggõ) 14 / 11 (szitafüggõ)

Szitasorozat magassága max: 450 mm 450 mm 940 mm

Amplitudó: 0,2 - 2 mm 50 - 300 ford./perc 0,2 - 2,2 mm

Mûködési idõ (idõzítés): 1 - 99 perc

Rázási funkció: folyamatos / szakaszos*

*Intervallum: 10 - 99 mp 1 - 10 perc 10 - 99 mp

Méretek: 400 × 230 × 400 mm 540 × 260 × 507 mm 714 × 435 × 629 mm

Kód Megnevezés

27.300210001 RETSCH AS 300 control szitarázógép

27.300220001 RETSCH AS 400 control szitarázógép

27.300260001 RETSCH AS 450 szitarázógép

AS 300 control AS 400 control AS 450

A szitákkal és tartozékokkal kapcsolatban
érdeklõdjön munkatársainkál!
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RETSCH ultrahangos szitamosó készülékek, UR sorozat
A rázatást követõ szitatisztítást könnyítik meg a speciális ultrahangos fürdõk. 
A fürdõ használatával percek alatt kíméletesen megtisztítható a legkisebb pórusméretû
szita is.
A nagyfrekvencia-generátor kb. 35 kHz-es rezgést állít elõ, mely átterjed a tisztító
folyadékra. Az ultrahangmezõ energiasûrûsége annyira magas, hogy számtalan rendkívül
kis vákuumbuborék fejlõdik, melyek mikro szekundumok alatt összeroppannak és magukkal
ragadják a szennyezõ szemcséket. 

Mûszaki adatok: UR1 UR2 UR3

Térfogat: 5,7 liter 42 liter 45 liter

Mosható szita mérete: Ø 200 × 50 mm Ø 400 × 65 mm Ø 200 × 50 mm

Mosható sziták száma: 2 db 3 db 5 db

Idõzítés: 0 - 15 perc

Teljesítmény: 2 × 240 Watt 2 × 600 Watt 2 × 1.000 Watt

Kád méret: Ø 245 × 130 mm Ø 520 × 200 mm 500 × 300 × 300 mm

Külsõ méret: Ø 260 × 260 mm Ø 570 × 460 mm 630 × 530 × 350 mm

Súly: 5 kg 21 kg 27,5 kg

ELMA TS 540 típusú ultrahangos szitamosó
A nagymúltú német ELMA cég kife-
jezetten ultrahangos vízfürdõk gyártásá-
val foglalkozik. TS 540 típusú készülékét
200 mm átmérõjû sziták tisztítására
fejlesztette ki. Az ultrahang frekvencia a
RETSCH készülékekhez hasonlóan 35
KHz. A készülék kívül-belül rozsdamentes
kivitel.
Kód: 25.2945000

Mûszaki adatok: TS 540

Térfogat: 5,4 liter

Mosható szita mérete: Ø 200 × 50 mm

Mosható sziták száma: 3 db

Idõzítés: 0 - 15 perc

Teljesítmény: 160 Watt

Kád méret: Ø 240 × 145 mm

Külsõ méret: Ø 300 × 285 mm 

Súly: 5 kg

Kód Megnevezés

27.707910001 RETSCH UR1 típusú ultrahangos szitamosó Ø 200 mm-es szitához

27.707910003 RETSCH UR2 típusú ultrahangos szitamosó Ø 400 mm-es szitához

27.707910005 RETSCH UR3 típusú ultrahangos szitamosó Ø 200 mm-es szitákhoz

Fedél és kosár a RETSCH gyártmányú ultrahangos szitamosókra
Kód Megnevezés

27.091070249 rozsdamentes fedél UR1 ultrahangos szitamosóra

27.091070250 rozsdamentes fedél UR2 ultrahangos szitamosóra

27.091070395 rozsdamentes fedél UR3 ultrahangos szitamosóra

27.091450001 rozsdamentes kosár UR1 ultrahangos szitamosóba

27.091450002 rozsdamentes kosár UR2 ultrahangos szitamosóba

27.091450003 rozsdamentes kosár UR3 ultrahangos szitamosóba

27.056200001 TICKOPUR RW 77 speciális mosófolyadék, 1 liter

Fedél és kosár a ELMA TS 540 ultrahangos szitamosókra
Kód Megnevezés

25.2070320 rozsdamentes fedél TS 540 ultrahangos szitamosóra

25.2070330 rozsdamentes kosár TS 540 ultrahangos szitamosóba

i
Az ELMA kínálatából számos speciális tisztítófolyadék rendelhetõ.
Érdeklõdjön munkatársainknál.

ultrahangos
vízfürdõ9.86




