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Farma, kemi och kosmetik - labutrustning att lita på
Det är inte bara inom kosmetikaindustrin man kan göra produkter mer attraktiva.
Oavsett var krämer, lotions, puder eller andra produkter tillverkas garanterar IKAs breda
sortiment av labutrustningar de mest användarvänliga arbetsprocesserna. IKA tillverkar
labutrustning med en teknisk expertis som du kan lita på.
För att ta del av följande rabatter, ange rabattkoden "Specials420" i kassan när du
beställer från vår webshop. Eller kontakta våra säljare.
Dra nytta av dessa förmånliga rabatter till och med 31 December 2020.

LR 1000 control System Package
/// Confident through all phases
Oavsett vad du tillverkar - lab reaktorn LR 1000 control är perfekt
lämpad för optimering av kemiska reaktionsprocesser och för
blandning, omrörning och homogenisering i laboratorieskala. Den
kombinerar alla relevanta processteg från satsningen av råmaterial
till temperaturstyrd blandning och homogenisering under vakuum
och efterföljande kylning, allt i samma enhet.

LR 1000 control System Package
/// Laboratory reactor
Ident. No. 0025001991

EUR 10.391,00

EUR 9,351.90

-10 %

-15 %

T 25 digital ULTRA-TURRAX®
/// High-performance disperser

-15 %

S 25 KV - 2802
/// High-speed dissolver agitator
shaft

›› Wide speed range:
3.000 – 25.000 rpm
›› Perfectly suitable for the use in
LR 1000 control
›› Disperses under pressure and
vacuum

›› For intensive mixing and dissipation of agglomerates
›› Exclusively for use in IKA laboratory reactors
›› Volume range: 250 – 2.000 ml

Ident. No. 0003725000

Ident. No. 0020008825

EUR 1.955,00

EUR 1.935,00

EUR 1,661.75

EUR1,644.75

Nyhet!

-10 %

T 25 easy clean control Package
/// High-performance disperser
Includes:
+ T 25 easy clean control
+ S 25 EC - T - C - 18 G - ST
+ TS 25-3 cleaning tool
+ R 182 boss head clamp
+ R 1827 plate stand

-15 %

ROTAVISC lo-vi HELI Complete
/// Viscometer with motorized
stand
›› Motorized HELISTAND moves
viscometer slowly up and down
›› Viscosity measuring range:
15 – 6.000.000 mPas
Ident. No. 0025008225

Ident. No. 0010004909

EUR 4.274,00

EUR 3.846,60

EUR 3.558,00

EUR 3,024.30

-15 %

-15 %

EUROSTAR 40 digital
/// Overhead stirrer for up to 25 l

MINISTAR 20 control
/// Overhead stirrer for
low viscosities

Ident. No. 0004444000

EUR 1.249,00

Ident. No. 0025001988

EUR 1.159,00

EUR 1,061.65

EUR 985.15

Glasdörren möjliggör
bättre övervakning av
produkten och processen.

Perfekt för dragskåp!

-15 %

EUROSTAR 60 control
/// Overhead stirrer with
viscosity trend display

-20%

IKA Oven 125 control - dry glass
/// Powerful drying cabinet

Ident. No. 0004440000

EUR 1.899,00

EUR 1,614.15
Kom ihåg att använda
rabattkoden:

Specials420

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland
Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de, Web: www.ika.com
@IKAworldwide
www.ika.com

EUR 3.399,00

EUR 2,719.20

Med förbehåll för tekniska ändringar
och prisändringar. Priserna gäller
från 1 oktober till 31 december
2020, exklusive skatter och andra
försäljningsrelaterade avgifter.

Roland Carlberg Processystem AB
Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg, Sweden
Växel: +46 (0)31-85 04 60, eMail: info@rcprocess.se
Web: www.rcprocess.se, Webshop: www.lab.rcprocess.se
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