
INNOVATION
FLEKSIBILITET
ENKELHED

MARKEDETS BEDSTE 
SUPERSPEED 
Sorvall Lynx Superspeed centrifugen går kraftfuld 
teknologi hånd i hånd med sikkerhed og enkel be-
tjening. Lynx 4000 & 6000 har det nye patenterede 
Auto-Lock® og Auto-ID, et stort rotorprogram og 
kapacitet op til 6 liter. Og du sparer tid ved at sætte 
flaskerne direkte i rotoren.

  SORVALL LYNX SUPERSPEED CENTRIFUGE

Et dansk forskerteam med professor Ali Salanti i 
spidsen har efter 15 års forskning udviklet en vac-
cine mod den frygtede graviditetsmalaria.  

Vaccinen, der er udviklet på Københavns Universitet, kan revo-
lutionere måden at beskytte gravide med malaria. ”Vi håber, at 
vores vaccine fremover vil beskytte fostrene mod effekterne af 
malaria,” fortæller professor Ali Salanti, Center for Medicinsk 
Parasitologi ved Københavns Universitet.

FRA BLOGGEN:

DANSK FORSKERTEAM 
BAG REVOLUTION

  GÅ TIL BLOGGEN FOR AT SE MERE FAGLIGT NYT

– G-force op til 100.605xg
– Hastighed 29.000 rpm
– Kapacitet på op til 6 liter
– GMP/GLP datamanagement 
– Datalog af kørsel samt bruger (ID)
– Energivenlig med Smart Vakuum 
– Auto-Lock® rotorskift
– Auto-ID rotoridentifikation
– God ergonomi og sikkerhed
– Stor og tydelig touchskærm

SUPER KAMPAGNE PRIS 
– SPØRG AXEB FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER
PÅ 4362 4647

SORVALL LYNX FORÅRS KUP:

KØB SORVALL LYNX 4000 INCL.
–  ROTOR
–  INSTALLATION
–  BRUGERDEMO
–  2 ÅRS GARANTI
–  1. ÅRLIG SERVICE

KUN 196.000 DKK

VIDSTE DU…
at vi har arbejdet med Heraeus & 

Sorvall laboratorieudstyr siden 1999? 
Vi er kerneleverandør indenfor 

centrifuger, CO2 -inkubatorer, frysere, 
rysteinkubatorer mm. 

Vi holder os løbende opdateret, og vores 
teknikere er trænet og certificeret hos 

leverandørerne for at give vores kunder 
den optimale service og support.

www.axeb.dk
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DEN NYE WX PLUS ULTRA 
CENTRIFUGESERIE
AVANCERET TEKNOLOGI I 
KOMPAKT OG BRUGERVENLIGT DESIGN

Den effektive Ultra-centrifuge fra Sorvall leverer 
næsten lydløs driftssikkerhed og gode præstationer. 
Den er kompakt, brugervenlig og energibesparende.

– Farvet touchskærm gør det let at vælge rotor og program
– Run scheduling-program, hvor prøverne er klar til næste dag
– Online rotorkatalog med både Sorvall & Beckman rotorer
– Rotor Life Management – holder styr på antal kørsler/rotor 
– 10 års 100 % garanti på motoren.

   FLERE TOPPRODUKTER FRA SORVALL

CARBON FIBERLITE ROTORER
FREMSTILLET I LET KULFIBER, 
SÅ DU UNDGÅR TUNGE LØFT

Kulfiber er et perfekt materiale til rotorer. Du und-
går tunge løft, ligesom rotoren kan køre med højere 
hastigheder end aluminiumsrotorer. 15 års garanti.

– Du slipper for at tænke på rotorens levetid, og rotoren er nær-
mest resistent over for kemikalier og organiske opløsnings-
midler

– Rotorerne kan autoklaveres uden problemer, og de ruster na-
turligvis ikke

– Reagerer ikke negativt på fugt og fungerer som termoelement 
– rotorerne skal ikke længere opbevares på køl

MTX 150 MICRO-ULTRA 
BORDCENTRIFUGE
ULTRA STILLE OG EFFEKTIV 
– OG OVERRASKENDE KOMPAKT

Kombinationen af størrelse, ydelse og kapacitet er 
unik og en fornøjelse at arbejde med. Den lydløse 
drift og det kompakte design – kun 59 cm bred – 
skal opleves.

– Rotor Life Management – holder styr på antal kørsler/rotor 
– Access Code giver kun adgang til godkendte personer 
– Hurtig – accelererer til 1.048.000 x g på kun 80 sekunder 
– Næsten lydløs drift (< 45 dB(A)) og med almindelig stikkontakt
– Berøringsfølsom LCD-farveskærm med grafisk brugerflade
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