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Mikroskoper - Stereomikroskoper

Motic 170-serien

Zoom stereomikroskop, SMZ-171-serien

· Tubus: 45°, 360° rotérbar

· 100:0 (okularer), 0:100 (venstre okular/trinokulær tubus) optisk split

· Widefield okularsæt WF10x/23mm, dioptri på begge okularer

· 6,7:1 zoom ratio, WD = 110 mm

· Forstørrelse: 7,5x - 50x

· Forstørrelse ved brug af fortsatslinser : 2,3x - 100x

· 3 W-påfaldende og -gennemfaldende LED-belysning, regulérbar

· Nettilslutning: 100 - 240 VAC
 
Leveres med: Sort/hvid samt matteret glasplade Ø95 mm, blåfilter, støvhætte samt øjenokularringe

7920221 Stereomikroskop Motic SMZ-171 trinokulært, 7,5-50x

Zeiss Stemi 305

Zeiss Stemi 305-serie stereozoom mikroskop er velegnet til undervisning. Komplet enhed med indbygget LED-belysning. 
Nemt at installere, bare tilslut strømforsyning og tænd. For dokumentation fås en udgave med traditionelt fototube eller 
vælg udgaven med integreret kamera og Wi-Fi router. Med iPad fotoappen Labscope, kan der nu oprettes et virtuelt 
klasseværelse og billederne fra mikroskopet kan deles med andre.
Mikroskopet har manuel zoom 5:1 (0.8-4.0x), zoom klikstop 0.8x-1x-2x-3x-4x (faste klik), okularsæt 
10x/23. Arbejdsafstanden er 110mm – indkigsvinkel på 45°.
En robust og meget fleksibel arbejdsstation.

2172075 Zeiss Stereomikroskop Stemi 305 K EDU, 8-40x

Stemi 305 med stander K EDU

· Binokulært

· Indbygget, vertikal belysning

· LED-spot, med zoom og højdejustering

· Flad, transmitteret lys-base

2172080 Zeiss Stereomikroskop Stemi 305 K LAB, 8-40x

Stemi 305 med stand K LAB

· Binokulært

· Indbygget vertikal belysning

· Dobbelt-spot-lysledere

· Base med vipbart spejl
Som tilbehør fås ergonomisk håndledsstøtte og polarisationsudstyr.

2172085 Zeiss Stereomikroskop Stemi 305 trino K LAB, 8-40x

Stemi 305 med stand K LAB

· Trinokulært

· Fototube for tilslutning af kamera

· Indbygget kameraadapter, C-Mount 0,5x

· Indbygget vertikal belysning

· Dobbelt gåsearm-lysledere

· Base med vipbart spejl
Som tilbehør fås ergonomisk håndledsstøtte og polarisationsudstyr.
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Zeiss Stemi 508

Zeiss Stemi 508 stereozoom mikroskop med apochromatiske linser. Velegnet til biologiske og industrielle 
applikationer. Med manuel zoom 8:1 (0.63-5.0x), 10 faste Zoom klikstop, okularsæt 10x/23. Arbejdsafstanden er 92 mm – 
indkigsvinkel på 35°. Integreret LED-belysning.
En avanceret, robust og meget fleksibel arbejdsstation til alle applikationer.

2172100 Zeiss Stereomikroskop Stemi 508 K EDU, 6,3-50x

Stemi 508 med stander K EDU

· Binokulært

· Indbygget vertikal belysning

· LED -port, med zoom og højdejustering

· Flad, transmitteret lysbase

2172105 Zeiss Stereomikroskop Stemi 508 doc K LAB, 6,3-50x

Stemi 508 med stand K LAB

· Trinokulært

· Fototube for tilslutning af kamera

· Indbygget kameraadapter, C-mount 0,5x

· Indbygget vertikal belysning

· Dobbelt gåsearm-lysledere

· Base med vipbart spejl

Mikroskoper - Biologiske mikroskoper

Motic BA 81B-serien

Skolemikroskop

9727033 Mikroskop Motic BA81B-MS, binokulært

· Tubushoved, vinklet 45°, 360° rotation

· Widefield okular WF10X/18 mm

· 4-delt objektivrevolver

· Akromatiske objektiver 4x, 10x, 40x S, 100x S Oil

· Koaksial grov-og finindstilling af fokus

· Indbygget, lavt koaksial krydsbord

· Fokuserbar N.A. 1,25 Abbé-kondensor

· Irisblænde med filterholder

· LED-belysning 20 mA, 3,5V, 70 mW med regulering

· Netspænding 220V - 240V, (CE)

· Støvdækken

Motic BA 310-serien

Avanceret mikroskop til life science og laboratoriebrug, BA310-serien

· Infinity-optik [CCIS®]

· Siedentopf tubushoved 30°, FN 20

· Pupilafstand: 55 til 75 mm

· Okularer: N-WF 10x - 20 mm, dioptri-justering på begge øjne

· Objektivrevolver: 5-dobbelt

· Objektiver: EF-N Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil

· Krydsbord: 174 x 140 mm, 76 x 50 mm bevægelse, koaksialstyring til højre hånd

· Kondensor med fokusering, Abbé NA 0,90 med irisblænde

· Fokus Z-aksel-bevægelse 20 mm

· Köhler-belysning: 6V/30W halogenlampe med regulering

· Strømforsyning: 100 - 240V (CE)
Leveres med: Ø45 mm blåt filter, immersionsolie (5 ml), lysnetledning, unbraconøgle og støvhætte.

7920271 Mikroskop Motic BA310 POL, trinokulært

Med polarisation, trinokulært med kameraport.
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Motic BA 410 elite-serien

Forsknings- og rutinemikroskop BA410 ELITE
ELITE-versionen af Motics velkendte BA410 mikroskop giver en suveræn, optisk oplevelse. En komplet serie af apokromat-
objektiver er nu tilgængelige til applikationer og brugere, der kræver det ultimative inden for mikroskopi-opløsning og 
optimal farvegengivelse af præparaterne.
 
BA410-serien er velegnet til arbejde inden for patologi, hæmatologi og cytologi, hvor der stilles store krav til objektivernes 
opløsningsevne og korrekte farvegengivelse i de mange avancerede applikationer.
 
AUTO ON-OFF-funktion der slukker lyset automatisk. Programmerbar objektivrevolver (6-huls) husker lysindstillingen for 
hvert enkelt objektiv. Det keramiske krydsbord giver optimal håndtering af præparater.

9727050

9727051

9727052

9727053

Mikroskop Motic BA410E, binokulært, 50 W

Mikroskop Motic BA410E, binokulært, 100 W

Mikroskop Motic BA410E, trinokulært, 50 W

Mikroskop Motic BA410E, trinokulært, 100 W

Zeiss PrimoStar

High Performance mikroskop til uddannelsessteder og laboratoriet.
Robust, let at betjene, udstyret med god optik og, frem for alt, rimeligt prissat. 
Primo Star er udviklet med henblik på langvarig brug og har god holdbarhed. Det har indbygget alle de erfaringer, som Carl 
Zeiss har på området lysmikroskopi, og er tilpasset specielt til undervisningsbrug.

· Let at betjene

· Robust og holdbart

· Kvalitet-optik fra Carl Zeiss

· Talrige innovative løsninger

· Fleksibelt gennem dets modulopbygning

· Fremragende pris / ydelsesforhold

2152051 Primo Star,fixed-Köhler, 4x,10x,40x,100x Oil

Komplet konfiguration med fixed-Köhler

· Halogenbelysning med 6V/30 W-pære og LED-varmlys

· 4-positions objektivrevolver

· Krydsbord 75 x 30, koaxialdrev til højre og objektholder med fjeder til 
venstre

· Binokulært, 30°/20

· Okularer 10x/18 Br.foc., 1 med pointer

· Objektiver Plan-Achromat 4x,10x, 40x og 100x

· Kondenser 0,9/ 1,25

· Støvdækken

· Farvefiltersæt: Blå, grøn og gul

· Olieapplikator med 5 ml immersionsolie

2152055 Primo Star,fuld-Köhler,4x,10x,40x,100x Oil, foto

4x, 10x, 40x og 100x Plan-Achromat objektiver, halogenbelysning og billedrør
Komplet konfiguration med fuld-Köhler

· Halogenbelysning med 6V/30 W pære

· 4-positions objektivrevolver

· Krydsbord 75 x 30, koaxialdrev til højre og objektholder med fjeder til 
venstre

· Trinokulært (50:50)

· Okularer 10x/20 Br.foc.

· Objektiver Plan-Achromat 4x, 10x, 40x og 100x olie

· Kondenser 0,9/ 1,25

· Strømforsyning 100...240 VAC/50...60 Hz/30 VA

· Støvdækken

· Farvefiltersæt: Blå, grøn og gul

· 6V/30W halogenpære (reservedel)
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2152057 Primo Star,fuld-Köhler, fasekontrast Ph1, Ph2, Ph3

Med fasekontrast på 10x, 20x, 40x og 100x (olie) objektiver.
Komplet konfiguration med fuld-Köhler
 

· Halogenbelysning med 6V/30W halogenpære og LED lys, 3200K

· 4-positions objektivrevolver,

· Krydsbord 75 x 30, koaxialdrev til højre og objektholder til venstre

· Binokulær tubus 30°/20

· Okularer 10x/20 Br.foc.

· Objektiver Plan-Achromat 10x Ph1, 20x Ph2, 40x Ph2 og 100x Olie Ph3

· Kondenser 0,9/ 1,25 med H, Ph1, Ph2 og Ph3 fasekontrast

· Pinhole membran, d=30 mm til fase stop regulering

· Farvefiltersæt: Blå, grøn og gul

· Interference filter grøn, d=45 mm for fasekontrast

· Strømforsyning 100...240 VAC/50...60 Hz/30 VA

· Støvdækken

· 5 ml immersionsolie

· 6V/30 W halogenpære (reservedel)

Zeiss Axio Lab A2

2152835 Zeiss Axiolab 5 10X, 40X Ph2, 50X olie, 100X olie

Mikroskop med digital dokumentation.
Smart mikroskop for digital dokumentation - Axio Lab 5 inkl. digitalkamera.
True Color er en ny teknologi fra Zeiss. Det digitale billede du tager, bliver præcis det 
samme som det du ser gennem okularerne.
Fang dit billede uden du behøver at fjerne øjnene fra okularerne. Kameraet justerer 
automatisk lys og farve og gengiver billedet detaljerigt og i naturtro farver.

Zeiss PrimoStar iLED

2152006 Zeiss Primo Star iLED mikroskop, fluorescence

Et vigtigt redskab til hurtig og effektiv test for tuberkulose

· Fluorescens reflekteret lys

· Hurtigt skift fra fluorescens alm. belysning

· Økonomisk LED-koncept

· Batteri til drift uden strømforsyning

· Særlige øjestykker eliminerer behovet for et mørkt rum under en 
tuberkulosetest

· Enkelt at betjene

· Holdbart og robust

· Gennemprøvet og testet Carl Zeiss optik, fremstillet af høj kvalitet 
 

Motic AE2000

Omvendt mikroskop til levende celler, AE2000

· Infinity optik [CCIS®]

· Tubushoved 45°, FN 20

· Pupilafstand: 55 - 75 mm

· Okularer: N-WF 10x/20 mm med dioptri-justering for begge øjne

· 4-delt objektivrevolver

· Objektiver: CCIS plan achromat PL 4x, LWD PL 40x, CCIS plan achromat fase PL Ph 10x (Ph1), LWD PL Ph 
20x (Ph2)

· Stativ: 200 x 239 mm

· Kondensor: ELWD NA 0,3

· Belysning: 6V/30W halogenlampe med regulering

· Universal strømforsyning: 100 - 240V (CE)
 
Leveres med: Ø45 mm blåt, grønt og neutralt filter, netledning, unbraconøgle og støvbetræk

9727031 Mikroskop Motic AE2000 omvendt, trinokulært
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Zeiss PrimoVert

PrimoVert omvendt mikroskop til hurtig bedømmelse og kontrol af levende celler. Et omvendt mikroskop med høj optisk 
kvalitet, nemt at bruge, godt ergonomisk design og til en overkommelig pris. PrimoVert anvendes i laboratorier for kontrol af 
celler, men er også velegnet i IVF laboratorier for hurtig kontrol af levende celler. Typiske applikationer er f.eks. indenfor 
kræft- og HIV-forskning samt celle- og plantebiologi i almindelighed. PrimoVert kan også tilsluttes iPad / tablet, så man kan 
se de levende celler uden brug af okularer. Med denne skærm kan man gemme et billede ved hjælp af "push to save" til et 
SD memory card uden nødvendigvis at have en PC tilsluttet. 

2152500

2152505

2152510

2152515

2152520

2152540

Zeiss PrimoVert 4x, 10x Ph1

Leveres med binokulær tubus, kondenser 0,3 og objektiverne: 4x og 10x
Ph1.

Zeiss PrimoVert 4x, 10x Ph1 med fototube

Zeiss PrimoVert, 4x Ph0, 10x Ph1, 20x Ph1

Zeiss PrimoVert, 4x, 10x Ph1, 20x Ph2, 40x Ph2

PrimoVert,4x Ph0,10x 20xLD Ph1,40xLDPh2 binokulært

Zeiss PrimoVert iLED med Epi-Fluorescence 470 nm

Mikroskoper - Mikroskopkamera

Moticam mikroskopkamera

9727022 Mikroskopkamera Moticam X WiFi, 1,3 MP

WiFi digitalt mikroskopkamera Moticam X
Moticam X er det første WiFi mikroskopkamera til trådløs billedoverførsel. På alle 
Android eller iOS tablets og smartphones er det nu muligt fra et mikroskopkamera at 
opnå billedkvaliteter, der kan deles med andre.
 

· Digital C-mount kamera

· Sensor: CMOS

· Opløsning: 1,3 MP (1280 x 1024)

· Optisk beregning: 1/3''

· Output: WiFi

· Fokuserbar linse: 12 mm

· 2 variable diametre til okularadaptere

· Makrotube til test-observation

· Motica 4-dot kalibrerings-slide

· USB-strømforsyning

· Motic Images Plus 2.0 til PC og MAC

· Styresystemer: Windows XP og højere, Mac OSX og Android ansd iOS
 

Zeiss mikroskopkameraer

2152620 Zeiss Digital mikroskop-kamera AxioCam ERc 5s Rev2

5 megapixel kamera, der giver mulighed for at gemme billedet eller se det på en større 
skærm.

· Kan anvendes som stand alone - billederne gemmes på et SD memory card

· Kan let flyttes til nyt mikroskop

· På kameraet er der 2 knapper: én til at tage billeder med og én, der udfører 
en automatisk hvidbalance

· Med HDMI-kabel kan kameraet tilsluttes en monitor eller projektor

· Tag billeder med fjernbetjeningen og juster farvemætning, kontrast, 
skarphed på skærmdisplayet
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2172060 Zeiss Mikroskopkamera AxioCam 105 color med usb 3

5 megapixel kamera med hurtig USB 3.0 tilslutning. 
Med en lukketid på 100 µsek. op til 2 sek. og en livevisning på 47 fps, vises billederne 
hurtigt og præcis.

Mikroskoper - Tilbehør til mikroskoper

Koldtlyslamper

Koldtlys-lamper bruges til at belyse alle typer af objekter i industrielle applikationer og life science-applikationer. Det er et 
attraktivt alternativ til traditionelle lyskilder. Koldtlyslamper giver et synligt lys med en høj og konstant intensitet direkte på 
emnet via flexible lysarme. Emnet vil ikke blive opvarmet!
Lysledere følger ikke med, men skal bestilles separat.

6253748 Schott koldtlyslampe KL300 LED

KL 300 LED har et smart design og kan monteres på alle mikroskoper eller bruges som 
en stand-alone belysningsenhed. Lysstyrken svarer til en 30W halogen lampe. Velegnet 
som et standard belysningssystem til brug med mikroskoper til rutineapplikationer.

· Ekstrem lang levetid, mindst 50.000 timer

· 80 procent lavere energiforbrug i forhold til konventionelle halogen lysgivere

· Ingen ændring af farvetemperatur

· Højere lysintensiteter der kan fokuseres til et meget lille synsfelt

· Alle lysledere, der passer til KL 300 serien kan også tilsluttes KL 300 LED

9705206 Schott koldtlyslampe KL1600 LED

Schott KL 1600 LED koldtlyslampe er kompakt, let at bruge og vedligeholdelsesfri. 
Basen køles af en støjsvag blæser med luft fra bagsiden af huset. Kan med tilbehør 
bruges i renrum. Lysstyrken svarer til en 150 Watt halogen koldlyslampe. Har 80% 
lavere energiforbrug i forhold til en halogen koldlyslampe. Alle lysledere, der passede til 
KL 1500-serien, kan tilsluttes KL 1600 LED.

· Lysfarve: 6000°K

· Dimensioner: 220 x 113 x 137 mm (bxdxh)

9705204 Schott koldtlyslampe KL2500 LED

KL 2500 LED er den førende koldlyslampe fra SCHOTT. På grund af det høje lysoutput 
og de specielle features anvendes den i høj udstrækning ved vanskelige opgaver i life 
science og industrielle applikationer med stereo-mikroskoper og makroskoper. 
Lysstyrken svarer til en 250 Watt halogen koldlyslampe.

· har alle basisfunktioner såsom kontinuerlig regulering fra 0 - 100% og 
filterholder med 2 positioner

· kan kontrolleres med PC via USB

· mulighed for tilslutning af fodkontakt og remote kontrol

· elektronisk lukkefunktion

· LCD-display til visning af lysstyrke, betjeningsmode eller fejlkode

· intensitetskontrol ved 3 følsomheder (fin, standard eller grov tuning)

· 1000 Lumens output ved lysledernes endepunkt (lysleder med en diameter 
på 9 mm)
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9705225 Schott fleksibel lysleder, 1 hals,  KL300

Lysleder beskyttet af PVC. Benyttes til KL 300.
Diamenter 4,5mm, længde 600 mm

2160073 Schott lysleder med 1 svanehals til KL300

Ø3,5 mm, længde 500 mm.
 

2160075 Schott lysleder med 2 svanehalse til KL300

Ø3,5 mm, længde 500 mm.

2160052 Schott lysleder med 2 svanehalse, KL1500-2500 LED

Dobbelt svanehals fiber-optik lysleder, Ø 4.5mm diameter, længde 600 mm
Passer til Schott KL1600LED og KL2500LED/LCD.
 

7655592 Motic LED ring light 60T, justerbar lysstyrke
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Mikroskopborde

Vores mikroskopiborde er opbygget med 3 individuelle bordplader, som justeres i højden med et let tryk på 
betjeningspanelet. Armstøtterne er monteret på de 2 sideplader, hvilket giver størst stabilitet til bordet, hvor mikroskopet er 
placeret. Armstøtterne kan indstilles individuelt i højde og vinkel i forhold til bordpladen.
Bordpladerne er monteret på hver deressøjle, som er styret med kulisseføring. Søjlerne er forsynet med en eldreven 
spindelmotor, som sikrer stabil og sikker bevægelse.
Konstruktionen tilgodeser, at produktet kan anvendes i GMO-områder. Alle overflader er glatte og tåler professionel 
rengøring.
Alle materialer er nøje udvalgt ud fra en kompromisløs betragtning. Bordpladerne er udført i kompaktlaminat, søjlerne i 
aluminium og beslag i rustfrit stål.

2160020

2160021

2160022

Mikroskopibord hæve/sænke 1200mm

Mikroskopibord hæve/sænke 1500mm

Mikroskopibord hæve/sænke 1800mm

Linsepapir

1571662 Linsepapir, MN13, (José), 12 x 12 cm

Tynd, blød og fnugfri serviet til rensning af optisk glas, linser m.m.
Pakke med 500 stk.

1571663 Linsepapir, Whatman 105, 100 x 150 mm

Til skånsom fjernelse af overfladefugt og fedt fra linser eller andre optiske overflader. 
Kemisk ren og uden silikone og andre additiver.
Pakke med 625 stk.

9069003 Tørrepapir 556Z til objektglas, 100x37mm. 50 ark

Absorberende papir til at fjerne overskydende væske.
37 x 100 mm (BxL), passer til objektglas.
Pakke med 50 stk.
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Rengøringssæt

6280087 Rensesæt til mikroskoper

Alt hvad du behøver for at holde dit mikroskop rent!
Regelmæssig rengøring af udstyret vil gøre, at det holdes i en god stand, sikre 
pålidelige resultater og forlænge udstyrets levetid.
Med dette rengøringssæt får du alt, hvad der behøves til at rengøre mikroskopet.

· Blæsebold

· Vatpinde

· Rensevæske

· Renseklud

· Linsepapir

· Børste

Mikrotomer - SLEE Mikrotomer

SLEE Mikrotom CUT

Standardenhed for paraffin-opskæring og forsknings- og plastikapplikationer samt industrielle applikationer.

2153000 Mikrotom CUT4062 manuel version

Manuelt betjent mikrotom

· Meget præcis prøvetildeling

· Letkørende håndhjul

· Håndhjulslås i alle positioner

· Trimmer-funktion i 4 trin

· Akustisk signal for slutposition af prøvefremføringen

· Vibrationsfri mikrotom base

· Rummelig, integreret bakke til snitaffald

2153005 Mikrotom CUT5062 semiautomatisk version

Semi-automatisk mikrotom

· Udskiftelig standard-knivholder eller engangs-knivholder

· Motoriseret trimme-funktion  0-300 µm

· Motoriseret grov-trimningsbetjening i 2 hastigheder

· Objekt-orientering

· 2 programmerbare præparat-positioner

· Motoriseret, automatisk retraktion

2153010 Mikrotom CUT6062 fuldautomatisk version

Fuldautomatisk  version

· Udskiftelig standard kniv-holder eller engangs-kniv holder

· Motoriseret trimme-funktion  0-300um

· Motoriseret skæreproces (snit-tæller/variabel skærehastighed)

· Grov-trimningsbetjening i 2 hastigheder

· Objekt-orientering

· 2 programmerbare præparat-positioner

· Motoriseret, automatisk retraktion
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Tilbehør til SLEE mikrotom

2153250 Paraffin-indstøbningsstation komplet MPS/P1 SLEE

Komplet indstøbningsstation med 3,3 liter paraffin-beholder, et opvarmnet 
arbejdsområde og et nedkølingspunkt.

· Ergonomisk hævet arbejdsområde, oplyst med justerbart LED-lys 

· Justerbart forstørrelsesglas.

· Kontrolleres let på det intuitive kontrolpanel.

· Mikroprocessoren i MPS/P1 regulerer automatisk temperaturen i begge 
områder og i beholderen.

· 2 opvarmede bakker giver mulighed for foropvarmning af op til 80 kassetter 
og 200 støbeforme.

2153255 Paraffin indstøbningsstation komplet MPS/P2 SLEE

Indstøbningsstation bestående af dispenseringsmodul, opvarmningsenhed og 
køleplade. Hver med individuelt kontrolsystem og temperaturstyring.

· 5 liter paraffin-beholder

· Ergonomisk håndhvile

· Justerbar LED-oplyst arbejdsområde

· Kølepunkt (-5°C)

· Kontinuerlig flow justering

· Foropvarmning for 150 kassetter og 500 støbeforme

· Kassettebadet kan fjernes

· Intuitivt kontrolpanel

· Køleplade for 50 - 80 kassetter

· Kølekapacitet ned til -15°C

2153365 Paraffin, 56-58°C, 20 kg til indstøbning

Mikroskopiudstyr - Tælleudstyr

Tællekamre

9161080 Tællekammer, Thoma

Dobbelt tællekammer uden klemme. Kan kalibreres.
Celledybde: 0,1 mm
Gitterinddelingen er den samme som den miderste store firkant i et Neubauer kammer. 
Den store firkant er underinddelt i 16 grupper af firkanter med en sidelængde på 0,2 
mm. Hver gruppe består af 16 minifirkanter med en sidelængde på 0,05 mm og hver 
med et areal på 0,0025 mm2.
Thoma systemet anvendes kun til tælling af thrombocyter og erythrocyter.
CE-mærket i henhold til IVD 98/79 EC.

Pakningsstørrelse 1 stk.
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Mikroskopiudstyr

9161098 Tællekammer, Fuchs-Rosenthal

Dobbelt tællekammer uden klemmer. Kan kalibreres.
Celledybde: 0,2 mm.
Gitterinddelingen har 16 store 1 mm2 firkanter. Hver firkant er opdelt i 16 mindre 
firkanter, hver med en sidelængde på 0,25 mm og med et areal på 0,0625 mm2. Disse 
tællekamre benyttes ofte til tælling af celler i cerebrospinat væske. 
CE-mærket i henhold til IVD 98/79 EG.

Pakningsstørrelse 1 stk.

9161086 Tællekammer, Neubauer

Dobbelt tællekammer, uden klemme.
Celledybde: 0,1 mm.
Inddelt i 9 store firkanter på hver 1 mm2.
De 4 store firkanter i hjørnerne (markeret med "L") er til tælling af leucocyter og er hver 
underinddelt i 16 firkanter, med en sidelængde på 0,25 mm. Den store firkant i midten 
er underinddelt i 16 grupper af firkanter med en sidelængde på 0,2 mm. Hver gruppe 
består af 16 minifirkanter med en sidelængde på 0,05 mm og hver på et areal på 
0,0025 mm2.
Hver gruppefirkant er afgrænset af 3 linjer.
CE-mærket i henhold til IVD-direktiv 98/79 EC.

Pakningsstørrelse 1 stk.

9161078 Tællekammer, Neubauer improved

Dobbelt tællekammer uden klemme. Kalibreret.
Celledybde: 0,1 mm.
Inddelt i 9 store firkanter på hver 1 mm2.De 4 store firkanter i hjørnerne er til tælling af 
leucocyter og er hver underinddelt i 16 firkanter, med en sidelængde på 0,25 mm. Den 
store firkant i midten er underinddelt i 25 grupper af firkanter med en sidelængde på 0,2 
mm. Hver gruppe består af 16 minifirkanter med en sidelængde på 0,05 mm og hver på 
et areal på 0,0025 mm2. De 5 firkantgrupper markeret med "E" benyttes til tælling af 
thombocyter og erythrocyter. Hver gruppefirkant er afgrænset af 3 linjer.
CE-mærket i henhold til IVD-direktiv 98/79 EC.

Pakningsstørrelse 1 stk.

9161079 Tællekammer, Neubauer improved, bright line

Dobbelt tællekammer uden klemme. Kan kalibreres.
Bright line tællekammeret er med dobbelt inddeling af felterne. Selve tællekammeret er 
behandlet med Rhodium, så de indgraverede gitterinddelinger vil fremstå lyse mod 
mørk baggrund. Ved kontrastjustering er det muligt at få indgraveringerne til at fremstå 
lysere eller mørkere.
CE-mærket I henhold til IVD-direktiv  98/79 EG.

Pakningsstørrelse 1 stk.

Håndtæller

6237971 Håndtæller

Til tælling af blodceller, bakteriekolonier, dråber af væske eller anden gentagende 
opgave. Tæller op til 9.999. Med reset-knap, linseglas for let aflæsning og fingerring for 
sikkert greb. Solidt, krombelagt metalhus. Dimensioner: Ø46 x 41 mm.

Pakningsstørrelse 1 stk.

- 12 -
Se priser på www.buch-holm.dk. For yderligere information, kontakt
Carsten Andersen, tlf. 44 54 00 55  eller can@buch-holm.dk



Se priser på www.buch-holm.dk Tælleudstyr

Mikroskopiudstyr

Mekaniske tællere

Mekanisk tæller til bestemmelse af antal celler mm. Kan benyttes med den inkluderede blodcelle-label eller egne labels. 
Hver knap kan tælle op til 999 tryk. Der er visning af det totale antal tryk over alle knapperne og en klokke ringer efter 100 
tryk.

9521801 Mekanisk tæller, 6 pladser

Bredde: 76 mm
Længde: 250 mm
Dybde: 56 mm

Pakningsstørrelse 1 stk.

Mikroskopiudstyr - Dissektion

Skalpeller, Cutfix

Engangs-skalpeller med plastskaft Cutfix®.

For renere, glattere og mere præcise snit. 
 

0871060

0871061

9409806

0871065

9409808

0871071

0871072

0871073

0871074

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 10

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 11

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 12

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 15

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 20

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 21

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 22

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 23

Skalpeller, Cutfix, sterile, type 24

Pakningsstørrelse

10 stk./pakke

10 stk./pakke

10 stk./pakke

10 stk./pakke

10 stk./pakke

10 stk./pakke

10 stk./pakke

10 stk./pakke

10 stk./pakke

Mikroskopiudstyr - Objektglas

Superfrost objektglas

Objektglas i henhold til ISO 8037/I. Fås med skarpe eller slebne kanter. Med farvekodet skrivefelt og ca. 0,013 mm tyk 
coating, der gør, at glassene ikke klæber sammen eller får ridser. Objektglassene måler 76 x 26 mm og er 1,0 mm tykke.

1180421

1180422

1180423

1180424

1180425

1180431

1180432

1180433

1180434

1180435

1180440

Objektglas, hvidt skrivefelt, skarpkantet

Objektglas, blåt skrivefelt, skarpkantet

Objektglas, pink skrivefelt, skarpkantet

Objektglas, gult skrivefelt, skarpkantet

Objektglas, grønt skrivefelt, skarpkantet

Objektglas, hvidt skrivefelt, kantslebet

Objektglas, blåt skrivefelt, kantslebet

Objektglas pink skrivefelt, kantslebet

Objektglas, gult skrivefelt, kantslebet

Objektglas, grønt skrivefelt, kantslebet

Objektglas Superfrost Plus, Menzel

Særligt velegnet til frysesnit.

Pakningsstørrelse

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

72 stk./pakke
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Mikroskopiudstyr

Objektglas, polerede

Objektglassene er renvaskede og polerede. Fås med skarpe eller slebne kanter. Måler 76 x 26 mm og er 1 mm tykke.

1180408

1180412

1180409

Objektglas, ekstra hvidt glas, skarpkantet

Objektglas, ekstra hvid, m/skrivefelt, skarpkantet

Objektglas, ekstra hvidt glas, kantslebet 45°

Pakningsstørrelse

50 stk./pakke

50 stk./pakke

50 stk./pakke

Objektglas med fordybning

9161151 Objektglas med fordybning, ekstra klart glas

Objektglas med fordybning, omkring 15 til 18 mm i diameter og 0,6 til 0,8 mm dybt. 
Ekstra klart glas, 90° kantsleben. Dimensioner: 76 x 26 mm, tykkelse: 1,2 til 1,5 mm.

Pakningsstørrelse 1 stk.

Dispenser til objektglas

9161208 Objektglasholder, plast, 250 x 50 x 30 mm

Holder til op til 10 objektglas.

Pakningsstørrelse 1 stk.

9161000 Dispenser til objektglas

Dispenser til 91 objektglas. Fremføring af næste objektglas sker ved hjælp af 
drejeknap. Den øverste del med objektglassene er transparent og kan afmonteres for 
rengøring eller opbevaring. Bør kun anvendes med tørre objektglas. Kan ikke anvendes 
til objektglas med varenr. 9160800 og 9160801.

Pakningsstørrelse 1 stk.
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Farvekamre

9163285

9163286

Farveskål i støbt glas med hul, 40 x 40 mm

Farveskål i støbt glas med hul, 40 x 40 mm, sort

Pakningsstørrelse

1 stk.

1 stk.

Mikroskopiudstyr - Dækglas

Dækglas med skarp kant

Klare dækglas med skarp kant. Tykkelse: 0,13 - 0,16 mm

1178233

1178234

1178235

1178236

1178238

1178239

1178240

1178241

1178243

1178244

Dækglas, 15 x 15 mm, Menzel

Dækglas, 18 x 18 mm, Menzel

Dækglas, 20 x 20 mm, Menzel

Dækglas, 21 x 26 mm, Menzel

Dækglas, 22 x 22 mm, Menzel

Dækglas, 24 x 24 mm, Menzel

Dækglas, 24 x 32 mm, Menzel

Dækglas, 24 x 40 mm, Menzel

Dækglas, 24 x 50 mm, Menzel

Dækglas, 24 x 60 mm, Menzel

Pakningsstørrelse

200 stk./pakke

200 stk./pakke

200 stk./pakke

100 stk./pakke

200 stk./pakke

200 stk./pakke

100 stk./pakke

100 stk./pakke

100 stk./pakke

100 stk./pakke

Runde dækglas

Runde dækglas med skarp kant. Fremstillet af klart hvidt glas. Tykkelse: 0,13 - 0,16 mm

9161063 Dækglas, runde, Ø10 mm

Pakningsstørrelse

100 stk./pakke

Hæmacytomer dækglas

Optisk parallelskåret. CE-mærket, ikke-kalibreret.
Norminel tykkelse: 0,4 mm

6314328 Hæmacytomer dækglas, 20 x 26 mm

Pakningsstørrelse

10 stk./pakke
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Pincetter til dækglas

Dækglaspincet. Fremstillet i rustfrit stål 4301.

9160386

9160387

9160388

9160391

9160392

9160393

9160380

9160381

LLG pincet til dækglas, Kühne, bøjet, 115 mm

LLG pincet til dækglas, Kühne, bøjet, 130 mm

LLG pincet til dækglas, Kühne, bøjet, 145 mm

LLG pincet til dækglas, Kühne, lige, 115 mm

LLG pincet til dækglas, Kühne, lige, 130 mm

LLG pincet til dækglas, Kühne, lige, 145 mm

LLG pincet til dækglas, selvlåsende, lige, 105 mm

LLG pincet til dækglas, selvlåsende, bøjet, 105 mm

Pakningsstørrelse

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

Mikroskopiudstyr - Opbevaring af objektglas

Præparatmapper

9161250 Objektglasmappe til 24 objektglas, Munich

Præparatbakke, Munich, i hård karton til 24 objektglas, 76 x 26 mm.

Pakningsstørrelse 1 stk.

1472980 Objektglasmappe uden låg til 20 objektglas

Præparatbakke i hård karton til 20 objektglas, 76 x 26 mm

Pakningsstørrelse 1 stk.

Præparatkasser, 50 objektglas

Opbevaringskasse til 50 objektglas, 76 x 26 mm. Fremstillet i PS. Med nummeringssystem i bunden. Kan tåle ned til -40°C 
og kan stables.
Dimensioner: 172 x 83 x 31 mm.

1472961

1472960

1472962

1472963

1472964

1472965

Objektglasboks i PS til 50 objektglas, blå

Objektglasboks i PS til 50 objektglas, hvid

Objektglasboks i PS til 50 objektglas, grøn

Objektglasboks i PS til 50 objektglas, rød

Objektglasboks i PS til 50 objektglas, gul

Objektglasboks i PS til 50 objektglas, lilla

Pakningsstørrelse

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.
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Præparatkasser, 100 objektglas

Præparatkasse til opbevaring eller transport af standard-objektglas (76 x 26 mm). Med kork-indlæg i bunden. Lukkes med 
krog. Har nummerering og skrivefelt i låget. Måler 208 x 175 x 34 mm.

9161286

9161284

9161285

9161287

9161288

7079563

Objektglasboks 100 x objektglas 76 x 26 mm, rød

Objektglasboks, 100 x objektglas 76 x 26 mm, blå

Objektglasboks 100 x objektglas 76 x 26 mm, grøn

Objektglasboks 100 x objektglas 76 x 26 mm, sort

Objektglasboks, 100 x objektglas 76 x 26 mm, gul

Objektglasboks, 100 x objektglas 76 x 26 mm, hvid

Pakningsstørrelse

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

Forsendelse

9161395 Slide mailer, PP, rund med skruelåg

Beholder til opbevaring og forsendelse af 5 "tykke" eller 10 "tynde" objektglas. 
Fremstillet i PP. Tætsluttende skruelåg med mulighed for plombering. Når låget er 
åbent, stikker objektglassene ca. 10 mm ud, således at de let kan udtages. Indvendig 
diameter: 45 mm, højde: 90 mm.

Pakningsstørrelse 1 stk.

6242062 Slide mailer til 5 objektglas, natur

Boks til forsendelse, opbevaring eller farvning af objektglas. Fremstillet i PP. Kan 
indeholde op til 5 objektglas, 75 x 26 mm. Indvendig er der riller til objektglassene, 
således at disse holdes afskilt og er lette at tage ud. Sikker lukning. Dimensioner: 43 x 
24 x 88 mm.
25 stk. / pakke.

Pakningsstørrelse 25 stk./pakke

9161293 LLG slide mailer til 3 objektglas

Slide mailer til forsendelse af objektglas, 76 x 26 mm. Fremstillet i klar polypropylen. 
Meget stabil. Let at åbne og lukke med snaplukning.
Pakke med 10 stk.

Pakningsstørrelse 10 stk./pakke
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Mikroskopiudstyr - Behandling af objektglas

Farvekasser

9161340 Farveskål i PMP, 2 låg, 80 x 100 x 70 mm

Farvekasse i PMP (TPX). Leveres med 2 låg, ét tætsluttende for opbevaring af 
farvevæske og et låg med åbning, hvori håndtaget fra rack varenr. 9161341 (ekstra 
udstyr) kan indsættes. Bemærk: Xylen kan give æstning efter 2 dage ved 
stuetemperatur.

9161341 Farveskål Rack, PP, med håndtag, til 20 stk.

Rack i PP til 20 objektglas. Med langt håndtag. Passer til farvekasse varenr. 9161340.

1178555 Farveskål med låg, 105 x 85 x 80 mm

Glaskasse. Med plads til 1 glasindsats med objektglas, varenr. 1178557.
Dimensioner: 85 x 108 x 70 mm (BxDxH)

1178557 Indsats til farveskål

Glasindsats med plads til 10 objektglas, 76 x 26 mm. Udv. mål: 85 x 30 x 45 mm 
(lxbxh) 

1178558 Rustfri stålbøjle til farveskål indsats
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Paraffinbad

9905952 Paraffinbad, GFL 1052

Specialbad til opskæring og tørring af vævsprøver indstøbt i voks. Anvendes i 
histologiske, kemiske, kliniske og bakteriologiske laboratorier. Temperaturområde fra 
ca. 5°C over omgivelsestemperatur til ca. 80°C. Præcis temperaturregulering, konstant 
±0,5°C, der sikrer en ensartet opskæring. Opskæringerne tørres på den opvarmede 
kant rundt om badet. Badet er indvendigt udført i anodisert aluminium. Et 
kontroltermometer er fastgjort til kanten af badet med en rustfri stålholder.
Dimensioner
Indvendigt: Ø200 x 60 mm
Udvendigt: Ø280 x 100 mm
 

9170015 Paraplast, til indstøbning af vævsprøver, 1 kg

Voksgranuater til indstøbning af vævsprøver.
Smeltepunkt: 55 - 57°C

9170020 Paraplast-Plus, til indstøbning af vævsprøver, 1kg

Voksgranuater til indstøbning af vævsprøver. PARAPLAST PLUS er tilsat 
dimethylsvolvoxid, der øger hastigheden og indtrængningen i vævsprøven.
Smeltepunkt: 55 - 57°C

Varmebænk

9770106 Varmebænk, 435 x 178 x 75 mm, til 50 objektglas

Varmebænk til objektglas, MH 6616

Med plads til op til 50 objektglas, 26 x 76 mm. Har indbygget energiregulator for 
temperaturregulering op til 100°C. Objektglassene kan placeres i positioner:

· på hylden

· mod hylden

· fladt på varmefladen
Opvarmet område: 702 cm2

Dimensioner: 480 x 480 x 170 mm
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