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Statens og Kommunernes Indkøbsservice – SKI – har været gennem en turbulent periode siden 
sidste efterår: En stor del af ledelsen er skiftet ud, og i alt 16 rammeaftaler er i løbet af januar må-
ned blevet sagt op – herunder også rammeaftalen om indkøb af forsknings- og laboratorieudstyr. 

Tilbage står de offentlige indkøbere og deres leverandører lidt i vildrede. For når opsigelsesfristen 
på tre måneder udløber i april i år, står vi uden en ramme for offentlige indkøb, og dermed reelt i 
et låst marked, hvor der slet ikke kan handles og indgås nye aftaler – eller hvad..?

Helt så slemt ser det faktisk ikke ud. For det første skal den ny rammeaftale omkring forsknings- 
og laboratorieudstyr køre fra 1. januar 2012. Det betyder, at der efter planen kommer en ny 
udbudsrunde allerede i løbet af efteråret 2011. 

For det andet er der også mulighed for at arbejde fremad i den mellemliggende periode. Vi har 
alle – både indkøbere, leverandører og SKI – en fælles interesse i at få tingene til at fungere og 
komme videre. 

Desuden har SKI udviklet en hjælpepakke til kunderne, der skal bringe dem sikkert gennem over-
gangsfasen. Har indkøberne brug for assistance til at gennemføre udbud i de kommende må-
neder, kan SKI i nogle tilfælde hjælpe til med såkaldte ad hoc-udbud. Og endelig eksisterer der 
også mange andre veje til offentlige indkøb – akkurat som der gjorde, før rammeaftalerne blev 
opsagt, og før SKI blev etableret.

Så ja: Det ér en lidt skidt situation, vi står i lige nu. Men omvendt er det ikke verdens undergang. 
Lad os i stedet kigge fremad, mens vi afventer nye udspil fra SKI. Hos Axeb vil vi gøre alt, hvad vi 
kan for at hjælpe eksisterende og nye kunder sikkert gennem overgangsfasen.

Yvonne Reinhold, administrerende direktør, Axeb

en skidt situation 
– men ikke verdens undergang
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en skidt situation 
– men ikke verdens undergang

indholdsfortegnelse 

Verdens bedste lab-stol
axeb lab solutions er dansk forHandler af labster – den første stol i verden, 
som er fuldt forseglet og dermed unik til brug i renrum og laboratorier. 

kan kræft kureres af Vores eget immunforsVar?
et laboratoriebesøg på Herlev Hospitals Center for CanCer immunte-
rapi. 

ny miljørigtig fryser fra thermo scientific
den nye ts586e fryser bruger 40% mindre energi end andre tilsvarende 
modeller på markedet. over ti år svarer det til en Co2-besparelse på Hele 
18,7 tons.

nye effektiVe Varmeskabe på det danske marked
en ny og energieffektiv varmeovn fra tHermo sCientifiC er nu tilgængelig 
for axeb lab solutions danske kunder – læs mere om HeratHerm.
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Fiberlite® carbonrotorer er fremstillet af kulfiber - et særdeles stærkt materiale. 

Mange kender det fra bl.a. både, biler, cykler, fly og ketchere. Der er mange fordele 

ved at anvende en carbonrotor. Den er bl.a. mere ergonomisk, sikker og holdbar.

 Rotoren skal altid være fastspændt inden centrifugen startes.

 Tjek altid, at det er de rigtige rør/flasker, der anvendes.

 Tjek altid, om pakninger og O-ringe er på plads og i orden.

 Tjek at låg på rotor, rør og flasker er skruet fast.

 Carbonrotorer tåler stærke syrer og baser, men pas på metallet ved gyro,  
som ikke tåler den samme behandling som kulfiber.

 Søg altid for at rengøre og dekontaminere rotoren efter brug.

 Kun rørhullerne i rotoren må sættes ”i blød” - ikke hele rotoren.

 Carbonrotorer kan autoklaveres uden problemer.

 Til rengøring anbefales mild sæbevand.

 Husk at læse manualen grundigt før brug.

VÆRD AT VIDE 
OM CARBONROTORER

GARANTI
Carbonrotorer har  
livstidsgaranti

Har du spørgsmål 
eller brug for service?
 
Kontakt Axeb på 
T: 4362  4647AXEB ANBEFALER ET ÅRLIGT EFTERSYN

 Cellerummet bør ALTID være et lukket rum, uden for meget ”trafik”.

 Skift ALTID kittel og sko, før du går i cellerummet.

 Tag smykker og ur af, vask og desinficer hænder eller brug handsker.

 Sprit sterilbænken af før og efter brug.

 Sprit medieflasker mm. af inden de placeres i sterilbænken.

 Sprit mikroskopet af før og efter brug.

 Husk at rengøre fryseren jævnligt og undgå opbevaring af åbne medieflasker og lign. 

 Skift vand i vandbad og i CO2 inkubatoren mindst 1 gang om ugen.

 Ethvert mediespild i CO2 inkubatoren bør straks tørres op.

 Vask og desinficer CO2 inkubatorens indre flader, hylder, hyldeknægte mm.  
Hvis ventilatoren har tegn på kontaminering, bør den skiftes.  
Spray de afvaskede dele med Barrycidal 36 og lad det virke 30-60 minutter for at sikre effekten. 

 Dette bør gøres 1 gang om måneden.

 Om nødvendigt kan inkubatoren aftørres med 70% ethanol.

 CO2  inkubatorer med indbygget dekontaminerings – eller steriliseringsprogram.
 Bør anvendes minimum hver anden måned.

 Før logbog : (forefindes i Heraeus brugermanualer) Eks.:

Er der kontamineringsproblemer?

Husk at al kontaminering kommer fra de ydre omgivelser og ikke fra inkubatoren, så vær meget 
omhyggelig med det aseptiske arbejde.

Vand i inkubatoren
Brug autoklaveret destilleret eller ionbyttet vand (alm. ionbytter fra den orange hane) 
AquaTecTM  Water Cleaning Cell  - til desinfektion i vandbadet – spørg Axeb 

VÆRD AT VIDE 
I CELLELABORATORIET!

Har du spørgsmål 
eller brug for service?
 
Kontakt Axeb på 
T: 4362  4647

AXEB ANBEFALER ET ÅRLIGT EFTERSYN

Udført Skift af vand Rengøring Desinfektion (indbygget) Autokalibrering Initialer
  1 gang pr. uge 1 gang pr. måned Hver måned Hver 3. måned 

Dato  2/6 1/5 1/5 2/6 QX

Evt. bemærkning:
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kort 
nyt 

Hvis du har tom luft i din Heraeusfryser, så bør du fylde den op med tomme racks. Det gør fry-
seren mere stabil, fordi du forebygger temperaturudsving. 

Bruger du kulfiberrotorer i din centrifuge, så skal du huske, at selvom kulfiberen både tåler stærk 
syre og base, så gælder det samme ikke for metaldelene ved gyro. Her er der altså grund til ekstra 
opmærksomhed.

udgangspunkt i kundernes spørgsmål
”Vores løsblade er baseret på vores eget undervisningsmateriale, på praktiske oplysninger fra 
vores leverandører og tager blandt andet udgangspunkt i nogle af de spørgsmål, vores servicetek-
nikere oftest møder, når de er på kundebesøg,” forklarer direktør Yvonne Reinhold.

Derfor har Axeb fremstillet en serie løsblade, som kunderne selv kan downloade fra hjemmesiden 
og hænge op som print ved centrifugen, på fryseskabet eller i cellelaboratoriet. Dermed kan alle 
medarbejdere i laboratoriet – fra den ledende bioanalytiker til studentermedhjælpen – let orien-
tere sig om anvendelse og vedligehold af udstyret.

Værd at Vide om…

axeb har udgivet en række løsblade med informationer om brug 
af vores produkter. Værd at vide om-serien er ganske gratis og kan 
downloades fra hjemmesiden.

sådan ser to eksempler fra axebs 
"Værd at Vide"-serie. alle Vores løs-
blade ligger til fri download 
på axeb.dk.

fri download på 
WWW.axeb.dk
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Laboratoriemedarbejdere bruger meget tid i deres stol. Samtidig stiller de helt særlige krav til 
den: Ud over komfort, ergonomi og dermed et godt arbejdsmiljø skal stolen være let at rengøre, 
den skal sikre medarbejderne mobilitet i rummet og give dem bevægelsesfrihed til at betjene 
forskellige instrumenter.

Det bedste svar på disse krav er Labster’en. En tysk serie af kvalitetsstole, der også omfatter en 
model, som er særligt udviklet til brug i renrumsmiljøer.

antibakteriel oVerflade
Labster er verdens første ægte laboratoriestol. Den er specielt udviklet til brug i laboratorier og 
renrum, og alle stole – uanset model – er helt uden kanter, samlinger og syninger, hvor mikroor-
ganismer kan gro. Hele stolen kan desinficeres, og enkelte modeller kommer med en antibakte-
riel overfladebehandling. Stolen fås desuden i en ESD-model, der beskytter mod udladninger af 
statisk elektricitet.

Hertil kommer, at alle stole i Labster-serien har meget høj siddekomfort, sikrer medarbejdernes 
bevægelsesfrihed samtidig med, at den giver god ergonomisk støtte i alle arbejdsstillinger. 

Undersøgelser viser, at de bedste arbejdspladsstole forebygger træthed og øger medarbejdernes 
koncentrationsevne i en grad, så antallet af fejl kan nedbringes med helt op til 20 procent. 

Axeb er forhandler af Labster-serien i Danmark, og du kan læse meget mere om stolen på axeb.dk.

Verdens bedste 
lab-stol
labster er den første stol, der er udviklet udelukkende til brug i labo-
ratorieverdenen. axeb tøver ikke med at udnævne den til den bedste 
laboratoriestol på markedet lige nu. 



  22.000 rpm/55.200 x g  
  Stort udvalg af aluminiums- og kulfiberrotorer
  Rotorkatalog med registrering af samtlige rotorer
  GMP/GLP-kompatibel datahåndtering – mulighed for sporbarhed/QC 
  Password-controlled access – kun registrerede brugere kan anvende centrifugen
  Vakuumfri. Giver bedre kontrol af temperatur og øget driftssikkerhed 
  5 års garanti på køling – 3 år på motor

det mener axeb
SORVALL RC 6 PLUS har god ergonomi på grund af sin lave centrifugehøjde (85 cm). Det 
betyder, at man undgår tunge løft og har et godt overblik. Den har intet vakuum, er nem 
at vedligeholde, og det er ikke nødvendigt at bolte den til gulvet. Centrifugens drev er også 
tolerant over for ubalancer.

thermo scientific 
sorVall rc 6 plus 
– markedets bedste HigHspeed-Centrifuge?

i de fleste laboratorier skal der behandles mange prøver hver dag, og 
det skal foregå hurtigt, effektivt og ensartet. med sin store kapaci-
tet, høje hastighed og unikke driftsikkerhed leverer sorvall rc 6 plus 
på alle punkter.
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kampagnepris 
– inklusiv installation & startdemo

pakke 1: rC 6 superspeed centrifuge + 1 rotor

179.000 dkk

pakke 2: rC 6 superspeed centrifuge + 2 rotorer, 

219.000 dkk

pakke 3: rC 6 superspeed centrifuge + 3 rotorer,

269.000 dkk

nb: der kan kun vælges 1 x f-9-4x1000y 
eller f10s-6x500y per pakke.

Axeb har udviklet en serie løsark med 
oplysninger om brug og vedligeholdelse 
af bl.a. centrifuger. 

læs mere under 
"Værd at Vide" 
på www.axeb.dk



  DuraFlex-gyro giver den højeste ubalancetolerance på markedet
  Advanced Function Module (AFM) – kun registrerede bruger har adgang til centrifugen
  Maks. hastighed 26.000 rpm/ 70.450 x g
  Kan køre en 6-liters prøve ved 8.500 rpm/15.810 x g på 9 minutter
  Vakuumfri. Giver bedre kontrol af temperatur og øget driftssikkerhed 
  Stort udvalg af aluminiums- og kulfiberrotorer

det mener axeb
Håndfri lågeåbning er en praktisk funktion, når man står med en tung rotor i hænderne. 
Desuden har Sorvall-centrifugerne markedets hurtigste acceleration og deacceleration, 
som forkorter ventetiden ved start og stop. Evolution-modellen har også en Run Recall-
funktion, der husker de sidste fem kørsler. Derfor er den på flere måder en nem og prak-
tisk centrifuge at arbejde med i hverdagen.

thermo scientific 
sorVall rc 6 plus 
– markedets bedste HigHspeed-Centrifuge?

thermo scientific 
sorVall eVolution rc
– Centrifugering med ekstra stor kapaCitet

Ved behov for stor centrifugeringskapacitet tilbyder sorvall evo-
lution rc superspeed refrigerated et volumen på helt op til 6 x 
1 liter. læg dertil ergonomisk design, automatisk lågeåbning der 
gør det nemt at skifte rotor og et brugervenligt display med ind-
bygget rotorkatalog.
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thermo scientific 
sorVall mtx 150 micro-ultra
– lydløs Centrifugering med topHastigHed

Verdens højeste centrifugeringshastighed med et lydniveau un-
der 45 dba. det lyder selvmodsigende, men det er, hvad sorvall 
mtx 150 micro-ultra leverer. den når 150.000 rpm på 80 sekunder 
og verdens største g-force på 1.048.000 x g (rotor s150-at). ser 
man på de udvendige mål, er den samtidig den mindste enhed i 
sin klasse. alligevel er rotorkapaciteten hele 180 ml. 

  Klar til start på 8 sekunder
  Rotor Life Management logger brug af rotorer ved at spore antal kørsler og timer
  Access Code giver kun adgang til godkendte personer via pinkode
  Overraskende lille – kun 59 cm bred. Modellen finder plads overalt
  Næsten lydløs drift (< 45 dbA) og med almindelig stikprop
  66 % større kapacitet end tidligere. Helt op til 180 ml – fx fordelt på 6 x 30 ml i vinkelrotor
  Intuitiv berøringsfølsom farveskærm med veldesignet grafisk brugerflade 
  Self locking-rotorsystem og ubalancetolerant drev øger komfort og sikkerhed
  Bredt udvalg af rotortyper, fx fastvinkel, swing out og vertikale rotorer
  5 års garanti på drevet

det mener axeb
Sorvall MTX 150 Micro-ultra er et af de produkter, der markerer, at udviklingen har pas-
seret en vigtig milepæl. Kombinationen af størrelse, ydelse og kapacitet er helt unik og 
en sand fornøjelse at arbejde med. Hvis du selv vil mærke forskellen, så bed om at få 
en på prøve. Den lydløse drift og det kompakte design skal opleves. Efter vores mening 
bliver det ikke bedre. 

ultra-kampagne 
i Hele 2011 
køb en ultra-Centrifuge  
og en rotor  – og få en 
ekstra rotor og 1 års 
serviCe med gratis!
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carbon fiberlite® 
– skift til kulfiberrotorer og undgå tunge løft

hvis du ikke allerede har prøvet at arbejde med kulfiberrotorer, så 
har du en behagelig overraskelse i vente. en carbon fiberlite® kulfi-
berrotor er, som navnet antyder, meget lettere end en rotor af alumi-
nium. det kan tydeligt mærkes, når den skal løftes på plads i centri-
fugen. men den har også flere andre fordele:

  Korroderer/ruster ikke
  Er meget resistent over for kemikalier og organiske opløsningsmidler
  Op til 60 % lettere end traditionelle metalrotorer
  Man behøver ikke holde styr på dens levetid
  Den reagerer ikke på fugt
  Den fungerer i sig selv som termoelement og skal derfor ikke opbevares på køl
  Kan autoklaveres uden problemer
  Leveres med 15 års garanti
  Kan leveres til de fleste gængse centrifugemærker

det mener axeb
Både teknisk og ergonomisk er kulfiberrotorer stærkt overlegne. Deres fordele taler for sig 
selv. Vi anbefaler derfor vores kunder at vælge Carbon FiberLite®, når deres metalrotorer er 
slidt op, eller laboratoriet har brug for flere. Kulfiberrotorer er fremtidens teknologi og en 
stor hjælp for de medarbejdere, der hver dag skal håndtere rotorer og prøver med sikkerhed.

axeb Har i øjeblikket sænket 
prisen på alle Carbon fiberlite® 
kulfiberrotorer med 

22 %

Axeb har udviklet en serie løsark med 
oplysninger om brug og vedligeholdelse 
af bl.a. kulfiberrotorer.

læs mere under 
"Værd at Vide" 
på www.axeb.dk

Vi tjekker dine rotorer gratis
I 2011 vil Axebs serviceteknikere holde 
særligt øje med vores kunders rotorer. Vi 
ser ofte eksempler på, at der arbejdes med 
gamle og nedslidte aluminiumsrotorer – og 
det skaber øget risiko for uheld i laborato-
riet. Vi indfører derfor en særlig advarsels-
trekant, som vi klistrer på nedslidte rotorer. 
Vi kalder tjenesten for "Rotorklinik", og den 
starter i løbet af foråret. Læs mere om Ro-
torklinik på www.axeb.dk.

tilbud



9

heraeus multifuge x3 
med fiberlite-rotorer
– innovation der kan mærkes

når det handler om kapacitet og fleksibilitet er heraeus multifuge 
svær at overgå. x3-modellen er en serie allround 3-liters centrifuger, 
der kombinerer høj kapacitet og alsidighed som ingen andre. her sam-
les gennemprøvede og innovative heraeus-teknologier som clickseal 
og smartspin i ét kompakt og brugervenligt design. x3-modellen er 
specielt udviklet til at bruge fiberlite-rotorer, men passer også til et 
meget bredt udvalg af forskellige rotorer.

  Udsvingsrotorkapacitet: 8 x 250 ml, 40 x 50 ml, 148 x 10 ml
  Mikrotiterpladekapacitet: 28 plader eller 8 deepwell-plader
  Vinkelrotorkapacitet: 6 x 250 ml, 9 x 94 ml, 14 x 50 ml, 48 x 2 ml

heraeus-centrifuger leVeres desuden med 2 års garanti. 

heraeus megafuge 40 
– endnu stærkere på prisen

har samme gode egenskaber som x3, men færre features og roto-
rer. derfor er megafuge 40 endnu mere konkurrencedygtig på prisen. 
modellen har både auto-lock, clickseal og smartspin. exceptionel 
værdi for pengene! 

kontakt os for gode kampag-
nepriser på heraeus multifu-
ge/megafuge centrifuger.

det mener axeb
Styrken ved Heraeus Multifugerne er, at de både 
har et effektivt ubalancesystem og et stort rotor-
program.

Kør op til 40 x 50 ml koniske rør i swing-out og med 
karbonfiberrotorer for at komme op i hastighed. El-
ler 8 x 50 ml i 24.446 x g eller 6 x 250ml i 18.533 
x g. Heraeus-multifugerne har et brugervenligt 
display, kan gemme op til 99 programmer og har 
justerbar acceleration/deacceleration. Det betyder, 
at ydelsen er i top, og tidsforbruget er i bund.
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En af de største problemer med kræft er, at de syge celler ikke bekæmpes af kroppens eget im-
munforsvar. Men hvad nu hvis man alligevel kan få immunforsvaret til at gå til angreb på de syge 
celler? Det er grundtanken i immunterapeutisk kræftbehandling. I Danmark udføres den stadig 
kun på forsøgsbasis, men resultaterne er lovende.

På Hæmatologisk afdeling / Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital arbejder ledende 
bioanalytiker Eva Gaarsdal og hendes kolleger med flere forskellige immunterapeutiske stra-
tegier. En af dem tager udgangspunkt i de såkaldte T-celler – kroppens "politibetjente". Det er 
T-cellerne, der aktivt dræber fremmede celler, fx vira og kræftceller. 

De træffer deres beslutning om at angribe eller ej ved at kontrollere proteinerne på de andre 
cellers overflade. Raske celler får lov at passere, fordi deres ydre proteiner er i orden. Forkerte 
proteiner på overfladen vidner derimod om, at den pågældende celle har et skadeligt indhold og 
derfor skal ødelægges. Men selvom kræftceller faktisk har anderledes proteiner på deres over-
flade, er det ikke altid, T-cellerne reagerer på dem. Et andet problem er, at vi ikke har så mange 
T-celler i kroppen. 

det spørgsmål blev der rystet på hovedet af for ti år siden, men ikke 
i dag. på herlev hospital forskes der målrettet i immunterapeutisk 
kræftbehandling – også kaldet kræftvacciner. de banebrydende for-
søgsbehandlinger forberedes blandt andet med udstyr leveret af 
axeb lab solutions.

kan kræft 
kureres 
af vores eget 
immunforsvar?

hæmatologisk afdeling 
på herleV hospital bruger 
disse produkter fra axeb:
Heraeus HeraCell 150 Co2 inkubator 
Heraeus Herasafe laf-bænke
Heraeus multifuge x3r



Det interessante er, at der ofte forekommer større koncentrationer af T-celler i kræftvæv – for 
eksempel bryst- og modermærkekræft. Derfor er det blandt andet patienter med disse kræftfor-
mer, der behandles med immunterapi på Herlev Hospital. 

t-cellerne gøres mere aggressiVe
Én metode er at isolere et lille antal af patienternes T-celler, opformere dem i stort antal og 
derefter give dem tilbage til patienten. Det foregår blandt andet ved hjælp af inkubatorer, cen-
trifuger og LAF-bænke fra Axeb Lab Solutions.

En anden metode er at aktivere T-cellerne, så de øger deres indsats mod kræftcellerne. Det gøres 
ved hjælp af dendritceller, der også under normale omstændigheder fungerer som budbringere 
for T-cellerne. Dendritceller findes især i underhuden og de indre organer, hvor de venter på kon-
takt med fremmede celler. Når det sker, giver de T-cellerne besked om at tage affære. 

En tredie metode går på at indsprøjte et stort antal af de peptider, der indgår i kræftcellernes 
særlige overfladeproteiner. Det kan også få T-cellerne til at øge deres aktivitet.

– Vi planlægger at afprøve en kombinationsbehandling, hvor vaccination med dendritceller og/
eller peptider følges op med T-celle terapi. Det svarer nærmest til, at vi udvider politistyrken med 
en milliard betjente og tænder for sirenerne, forklarer Eva Gaarsdal.   

hVad er potentialet?
I USA foreligger der allerede eksempler på fuldstændig helbredelse ved hjælp af immunterapeu-
tisk kræftbehandling. Så langt er de danske forsøgsbehandlinger dog ikke kommet endnu. Her 
består de bedste resultater af en bedring i patienternes sygdomstilstand, men både forskningen 
og behandlingsmetoderne bevæger sig hele tiden fremad.

– Vi ved i dag, at der er en forbindelse mellem immunforsvaret og evnen til at bekæmpe kræft. 
Men sammenhængen er kompleks, og vi kan kun afdække den lidt ad gangen. Brik for brik tegner 
der sig et billede, som meget vel kan føre til effektive kræftvacciner, siger Eva Gaarsdal.

godt udstyr er lig med gode resultater
Da det særlige AiC-klassificerede laboratorium blev etableret på Herlev Hospital for cirka tre år 
siden, gik apparaturudvalget  efter udstyr med stor kapacitet og god driftsøkonomi. Fx blev der 
valgt en Heraeus Multifuge X3R med en maksimal centrifugeringskapacitet på helt op til 4 x 
750 ml.
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– Opformering og centrifugering af de forskellige celletyper er en enorm stor arbejdsopgave. For 
at kunne give T-cellerne de rette livsbetingelser ender vi typisk med en opløsning på 25 - 30 liter 
– til én behandling. Den kan vi naturligvis ikke give direkte til patienten, så den skal centrifugeres 
ned til 250 ml. Det betyder, at vi faktisk centrifugerer 30-40 gange, og derfor har vi brug for så 
stor en kapacitet som muligt. Det gør os også ekstra følsomme over for maskinfejl og nedbrud, 
siger Eva Gaarsdal.

serVice nu – ikke om ni dage
En anden faktor, som Eva Gaarsdal lægger stor vægt på, er hurtig og kompetent service. Fx når 
der skal skaffes ekstraudstyr. Her forventer hun af sine leverandører, at de er klar til at gøre en 
indsats for at hjælpe – også selvom der ikke er tale om nogen stor ordre.

– Når man arbejder med forsøgsbehandlinger, kan der let opstå behov for at gøre tingene på 
nye måder og med nyt udstyr. Hvis vi fx står og mangler en rotor, der kan noget helt specielt, så 
nytter det ikke noget, at leverandøren svarer "jaja, ring når I har et produktnummer". Vi vil handle 
med virksomheder, der har den nødvendige kompetence og vilje til at hjælpe os i en fart – og det 
har Axeb, siger Eva Gaarsdal.    
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thermo scientific rysteinkubatorer
– når ydelse, ergonomi og kompakt design går op i en Højere enHed

thermo scientific maxQ 4000
– fylder ikke meget på bordet, men yder som en gulvmodel

hvis du gerne vil spare plads, men alligevel have en ryste/køle-inku-
bator af høj kvalitet, så er thermo scientific maxQ 4000 et godt valg. 
den er både kompakt og rummelig, og du kan se ind til dine prøver 
uden at påvirke temperaturen ved at åbne låget

  Orbital omdrejning
  Triple eccentric drive – mere stabil og bedre balanceret rotation
  Temperaturstyring. +/-0,1 °C nøjagtighed ved +37 °C
  Det digitale display viser hastighed, tid og temperatur samtidigt
  Variabel hastighed fra 15 til 500 rpm 
  Mulighed for kontinuerlig og tidsstyret drift fra 0,1 minut op til 999 timer
  Overtemperatursikring
  Universal platform – forskellige størrelser clips eller selvklæbende måtte
  Maks. kapacitet: 16 x 500 ml, 9 x 1000 ml, 6 x 2000 ml, mikrotiterplader og prøverørsstel
  3 års garanti, livstidsgaranti på drev (10 år)

det mener axeb
Et godt arbejdsmiljø forudsætter, at man har god plads. Så hvis det kniber med fri arbejds-
plads i laboratoriet, er MaxQ 4000 værd at overveje. Vi bliver ofte spurgt, om en bordmodel 
nu også kan klare stor belastning i længden. Svaret er ja. Det er derfor, Thermo Scientific 
yder ekstra garanti på drevet.

thermo scientific maxQ 8000
– rysteinkubatoren der kan stables 

med den nye maxQ 8000 kan du stable tre inkubatorer direkte oven 
på hinanden uden at bruge stabelplade/ramme. hver af dem giver en 
kapacitet på hele 12 x 2 liter – hvilket er væsentligt mere end gulvmo-
deller på samme gulvareal.

  Stabil ”slide-out” platform gør det nemt at få adgang til prøverne
  Op til 400 rpm – også i den øverste, selv om de er stablet
  Temperatur: Fra 20° C under rumtemperatur til +60° C 
  Universal og dedikeret platform
  Flaskeclips, prøverørsstel samt universal klistermåtte
  12 x 2 liter maks. kapacitet
  HEPA-filtre renser luften inde i enheden og reducerer krydskontaminering, så dyrkningsbetin-

gelserne forbedres
  Enkel betjening og rengøring

det mener axeb
Hvis man ikke har plads i bredden, så må man vokse i højden. Stablede enheder har indlysen-
de fordele, men kun hvis de yder som almindelige gulvmodeller. Det gør Thermo Scientific 
MaxQ 8000 og forener dermed det bedste fra to verdener.

køb en thermo scientific maxQ 4000 
og få en gratis shaker-pakke, der 
indeholder:
18 "x 18" platform 
Clamp startpakke inkl.
2 x 25 ml kolbeklemmer 
2 x 50 ml kolbeklemmer 
2 x 125 ml kolbeklemmer 
4 x 250 ml kolbeklemmer 
4 x 500 ml kolbeklemmer 
2 x 1 l kolbeklemmer 
2 x 2 l kolbeklemmer
tHermo sCientifiC nalgene sterile 
disposable petg erlenmeyerkolber 
2 x 125 ml kolber 
4 x 250 ml kolber 
4 x 500 ml kolber
2 x 1 l kolber 
2 x 2 l kolber
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køb en stabelbar maxQ 8000 
rysteinkubator og få en 
uniVersal platform gratis



heraeus heracell 
co2-inkubatorer 
med brugervenligt touCH-display

nem betjening står i centrum for designet af den nye serie af  
heracell co2-inkubatorer fra heraeus. især på grund af det intuitive 
ican-betjeningspanel, der gør indstillingen nem og overskuelig.

HERAcell-inkubatorerne er FDA-godkendte og udført i den kendte Heraeus kvalitet. Brugerad-
gang kan password-beskyttes, og der kan hentes en log over alle hændelser via USB-interface. 
Fås i elektropoleret rustfrit stål eller med antimikrobielt kobberinteriør med vedligeholdelsesfrie 
overflader og kontamineringskontrol.

  FDA-godkendt på grund af påvist total dekontaminering med ContraCon
  Gassensor og alle løsdele kan blive i inkubatoren under sterilisation
  Det brugervenlige touch-display er virkelig nemt at bruge og minimerer risiko for fejl
  Fuld hændelseslog via USB skaber overblik og bedre forståelse af brugermønstre
  Unikt, integreret befugtningssystem uden bakke giver mere plads til celledyrkning 
  Varmebooster ved døråbningen hjælper med at holde temperaturen konstant
  Automatisk alarm for påfyldning af vand

specifikationer
  150 l eller 240 l kammervolumen (150i/240i)
  SST (rustfrit stål) eller 100% kobber-interiør
  90 °C ContraCon dekontamineringsfunktion med fugt
  TCD- eller IR-sensor

15Axeb har udviklet en serie løsark med 
oplysninger om brug og vedligeholdelse 
af laboratorieudstyr samt en fornuftig 
arbejdsgang i cellelaboratoriet. 

se "Værd at Vide" 
på www.axeb.dk

det mener axeb
HERAcell-inkubatorerne er i en klasse helt for 
sig selv. De mange diskrete, gennemtænkte 
funktioner gør en stor forskel i hverdagen. Fx 
det unikke bundvarmesystem, der genskaber 
luftfugtigheden efter døråbning fire gange 
hurtigere end tilsvarende inkubatorer. Det 
patenterede og integrerede vandreservoir 
med vandniveau alarm. Det lille overflade-
areal der mindsker kontamineringsrisikoen. 
Eller de glatte og runde hjørner, der er ekstra 
lette at rengøre. Salgsargumenter er der nok 
af. HERAcell-inkubatorerne skal prøves, før 
man for alvor forstår deres værdi og kvalitet. 

få inkubatoren 
i kobber til samme 

pris som rustfri stål
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heraeus herafreeze
– driftsikker og miljørigtig fryserteknologi 

når vigtige prøver sættes på frost, må de for alt i verden ikke gå tabt 
på grund af svigtende nedfrysning. den situation er fryseren hera-
eus herafreeze specielt designet til at undgå. den er produceret 
efter europas højeste standarder og resultatet af mange års tekno-
logisk forskning. hvis målet er at finde markedets mest driftsikre, 
funktionelle og miljørigtige fryser, er heraeus herafreeze en oplagt 
kandidat.

  To serieforbundne kompressorer giver ekstra frysekraft og driftsikkerhed, da de ikke arbejder 
på fuld kraft hele tiden

  15 mm isoleringstykkelse – markedets tykkeste. Giver mindre elforbrug og længere beskyt-
telse mod optøning ved strømafbrud

  Overskudsvarme fra kompressorerne holdes væk fra dørpakningen, så der dannes mindre rim
  Leveres med 5 års kompressor-garanti og mulighed for fuld serviceprogram ved Axeb’s egen 

tekniker og døgnvagt ved Falck
  Fås både stående og som kumme

det mener axeb
Laboratoriefrysere åbnes tit flere gange lige efter hinanden. Det danner vakuum, så man skal 
hive og slide i håndtaget for at få dem op. Det problem har Heraeus løst med et håndtag, der 
”skyder” døren op.  Af samme grund er dørens pakning af PVC på ydersiden og silikone på in-
dersiden. En anden fordel er, at fryserens indvendige bredde er 2-3 cm større end normalt. Det 
gør det let at tage racks’ene ud, selv når de er rimede til. Der er også mange muligheder for 
justering af hylder og skuffer, så HERAfreeze let kan tilpasses særlige opbevaringsbehov. Det 
er producentens opmærksomhed for den slags detaljer, der gør HERAfreeze til et godt valg.

Axeb har udviklet en serie løsark med 
oplysninger om brug og vedligeholdelse 
af bl.a. Heraeus-frysere. 

læs mere under 
"Værd at Vide" 
på www.axeb.dk
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thermo scientific 
ts586e -86 °c freezer
– miljørigtig støjsvag frysekraft med 40 % energibesparelse

nedfrysning er en af laboratoriets store energiposter, men det har 
thermo scientific udtænkt en effektiv løsning på. ts586e er en helt 
ny model, der bruger cirka 40 % mindre strøm end tilsvarende mo-
deller. over en periode på 10 år svarer det til en co2-reduktion på 
cirka 18,7 tons! produktet er gennemtestet af kristall i tyskland og 
klarer sig suverænt på alle punkter.

  Bredt udvalg af racks og skuffer
  Alarm for udsving i fryser- og rumtemperatur
  Alarm ved for lav spænding på strømtilførsel
  RS232-interface til overførsel af data til pc
  Selvladende batteri-backup
  Indeholder ingen drivhus- eller HFC-gasser
  Støjsvag (< 49 dBA)
  Kompenserer hurtigt for temperaturstigning efter åbning af døren

det mener axeb
Thermo Scientific TS586e rammer den perfekte balance mellem driftssikkerhed, ergonomi 
og miljøhensyn. Det lave strømforbrug koster kun lidt ekstra og tjener sig ind på en brøkdel 
af produktets levetid. Fremtiden står i energibesparelsernes tegn, og derfor tror vi, de danske 
laboratorier vil tage godt imod denne miljørigtige nyhed. På alle måder endnu et velgen-
nemtænkt produkt fra Thermo Scientific.
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barnstead 
nanopure 
Vandsystemer
barnstead har udviklet rentvandssystemer til laboratorier og indu-
stri i mere end 125 år. det kan mærkes i den daglige drift og vedlige-
holdelse. udskiftning af filterpatroner, uV-lampe og ultrafilter kan 
udføres uden at tilkalde service – det sparer penge på driftsbudget-
tet. det samme gør filteret, fordi det har 20 % mere kapacitet end 
andre filtre.

  Leverer mindst 1,8 liter rent vand per minut
  Pladsbesparende montering på væg eller under bordplade
  Accu-dispenser på 0,25 - 60 liter
  Tids- og volumenindstilling, fylder beholder uden overvågning

det mener axeb
Valget af rentvandssystemer handler mest om to ting: Drift og størrelse. Barnstead excellerer 
i begge discipliner. NANOpure-systemerne udmærker sig ved at være diskrete, enkle og påli-
delige. Et led i kæden man aldrig behøver bekymre sig om eller bruge uforudsete ressourcer på.



energieffektiVe Varmeskabe 
fra thermo
en helt ny serie varmeskabe fra thermo scientific sætter nye stan-
darder for effektivitet, sikkerhed og brugervenlighed. Varmeskabene 
blev præsenteret på det nordamerikanske marked i januar i år – og 
allerede nu, kan axeb tilbyde dem til danske kunder.

Heratherm fra Thermo Scientific er en ny serie varmeskabe til laboratoriebrug, som Axeb er 
blandt de første til at introducere på det danske marked. Skabene kommer i tre størrelser med et 
volumen på hhv. 60 liter, 100 liter og 180 liter. Desuden er der udviklet flere modeller af det nye 
varmeskab – afhængig af ens behov. Basismodellen varmer op til 250° C, mens den avancerede 
model går helt op til 330° C. Endelig fås skabet også med ekstra sikkerhedsudstyr.

Et af fokuspunkterne i udviklingen har været at skabe nye og miljøvenlige varmeskabe, der ud-
nytter energien bedre. Derfor er de bl.a. udstyret med et nyt dørdesign, der sikrer bedre isolering 
– og dermed mindre varmetab. Varmeskabenes indre volumen kan udnyttes optimalt, fordi de er 
indrettet med et fleksibelt hyldesystem.

unikt samarbejde med thermo
– De mange energieffektive detaljer giver en mere sikker drift af skabene. Fx betyder den særlige 
isolering, at man ikke kan brænde sig udvendigt på varmeskabet – selvom det varmer ved maksimal 
temperatur. Desuden er alle skabene udstyret med en automatisk alarm, der går igang, hvis tempe-
raturen bliver for høj – og så er de utroligt stabile: Heratherm-varmeskabene svinger kun mellem én 
og to grader ved 150° C, fortæller Yvonne Reinhold, administrerende direktør i Axeb.

Derfor indrømmer hun også gerne, at hun er meget tilfreds med, at Axeb allerede nu kan tilbyde 
varmeskabene på det danske marked – ganske få måneder efter de er blevet lanceret i USA:

– De nye Heratherm-varmeskabe tilhører absolut det bedste segment på markedet, så jeg er 
rigtig glad for, at Axebs unikke samarbejde med Thermo Scientific betyder, at vi kan sælge dem 
i Danmark allerede nu.

19kort 
nyt 

læs mere om de 
tekniske specifikationer 
på de nye Varmeskabe 
på www.axeb.dk



axeb danmark a/s

HERSTEDVANG 7B

2620 ALBERTSLUND

T: 4362 4647

WWW.AXEB.DK

INFO@AXEB.DK

CVR: 2773 6165

Forstædernes Bank: 5470-1674777

laboratorieverdenen kan være lidt af en jungle at finde rundt i. der-
for bringer vi her en opdateret liste over producenter og produkter, 
som forhandles gennem axeb.

thermo scientific produktportefølje:
  Heraeus® & Sorvall™ centrifuger
  Fiberlite Carbon® fiber rotorer
  Heraeus Heracell & BBD CO2 inkubator
  Heraeus Herafreeze - 86°C/-150°C fryser
  Laboratorie køleskabe 
  Laboratorie køleskabe eksplosionssikrede
  Fryser racks
  N2 Cryotanke – LocatorPlus & CryoPlus
  Heraeus mikrobiologiske inkubatorer
  Heraeus varmeskabe
  Heraeus vacuumovne
  Heraeus specialvarmeskabe (fx eksplosionssikrede) 
  Heraeus højtemperaturovne
  Barnstead vandbehandling
  TKA vandbehandling
  Barnstead rysteinkubator.

andre producenter og produkter:
  HMC Autoklaver
  Bimos laboratorie- & renrumsstole 
  Asecos brand & sikkerhedsskabe
  National Lab, fryser racks & æsker
  PORKKA brudismaskiner, medicinskabe, laboratoriekøle- og fryserskabe

axeb serVice:
Service, installation og klargøring af pro-
dukter foregår efter Axeb´s Servicehånd-
bog. Den beskriver punkt for punkt, hvordan 
servicen skal udføres – alting bliver således 
dokumenteret, ligesom alt vores eksterne 
måleudstyr har sporbar kalibrering med 
certifikat. 

læs mere om produkter 
og serVice på www.axeb.dk 
– eller ring til os på 43 62 46 47

alle tilbud er gældende i 2011


