
INNOVATION
FLEKSIBILITET
ENKELHED

AXEB 15 ÅRS JUBILÆUM
Vi havde i øvrigt vores 15 års jubilæum i januar, som vi valgte af fejre ved 
at støtte endnu en god sag med adoptions sponsorat af Julie fra Borneo, 
se mere på www.axeb.dk/Nyheder 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.

SORVALL LYNX 
SUPERSPEED CENTRIFUGE 
MED SORVALL LYNX SUPERSPEED GÅR KRAFT-
FULD TEKNOLOGI HÅND I HÅND MED SIKKER-
HED OG ENKEL BETJENING

Med det nye patenterede Auto-Lock® og Auto-ID, et stort rotorpro-
gram og kapacitet op til 6 liter, giver SORVALL LYNX alle fordele og 
imødekommer alle superspeed behov fra forskningslaboratoriet til 
universitetet.

– G-force op til 100.605xg
– Hastighed 29.000 rpm
– Kapacitet på op til 6 liter

AUTOLOCK® ROTORSKIFT
Auto-Lock® giver tryghed og sikkerhed ved hvert rotorskift. 
Rotor skiftes på få sekunder og Auto-Lock® sikrer at rotor 
sidder korrekt og fastspændt HVER gang. 

AUTO-ID ROTORIDENTIFIKATION
Hurtig registrering af alle rotorernes specifikationer, kan 
straks læses i displayet. 

ALTID INKLUSIV INSTALLATION & BRUGER 
DEMO AF CERTIFICERET AXEB TEKNIKERE. 

STÆRKE SORVALL PRISER
LYNX KAMPAGNER RING 4362 4647



FÅ LYDSVAGE FORDELE
SORVALL WX ULTRA 
– ERGONOMISK DESIGN, NÆSTEN LYDLØS

Den effektive Ultra-centrifuge fra Sorvall leverer næsten lydløs driftsik-
kerhed og præstationer. Den kompakte og brugervenlige Sorvall® WX 
Ultra fås også som bordmodel. Den sparer på energien, men ikke på 
anvendelses mulighederne.

    SORVALL PRODUKTER

– Self Locking Rotor System giver sikkerhed 
– Nem at bruge via berøringsfølsom LCD-farveskærm 
– USB Port standard (sporbar for GMP/GLP)
– 150.000 rpm > 1.048.000 x g
– Hurtig acceleration & deceleration. Accelererer til 1.048.000 x g 

på 80 sek.
– Når high vacuum-status på kun 5 min (50% hurtigere)
– 5 års garanti på drive unit
– Næsten lydløs � 45 dBA✱ Med almindelig stikkontakt kan den placeres 

næsten hvor som helst

– Solid-State Non-CFC- afkøling
– Overraskende lille. Kun 590 mm bred

SORVALL MTX 150 MICROULTRA 
– ULTRASTILLE OG EFFEKTIV

RING PÅ 4362 4547 
HVIS DU VIL HAVE ET 
ULTRA GODT TILBUD, 

ELLER HVIS DU VIL HAVE 
EN PRØVE

Carbonrotor er fremstillet i kulfiber. Den er let, så du undgår tunge løft og 
ømme skuldre. Den kører også med højere hastigheder end aluminiumsro-
torer, og så er det endda langt fra de eneste fordele:

– Du slipper for at tænke på rotorens levetid. Rotoren er nærmest resi-
stent over for kemikalier og organiske opløsningsmidler, så der opstår 
ikke korrosion

– FiberLite rotoren kan autoklaveres uden problemer, og den ruster 
naturligvis heller ikke 

– Den reagerer ikke negativt på fugt og fungerer som termoelement – 
dvs. at rotorerne ikke længere skal opbevares på køl

– Karbonrotor leveres med 15 års garanti

CARBON FIBERLITE® ROTOR
AF KULFIBER ER KOMMET FOR AT BLIVE

NYHED: NALGENE 1000ML
CENTRIFUGE FLASKER, SÆRLIG TÆNKT TIL SORVALL

– Tophastighed// g-kraft i Sorvall LYNX centrifuge¹ 
– Bedre resistens overfor fx Phonoler 
– Max. RCF 20.584 x g med Lynx Fiberlite rotor 



THERMO SCIENTIFIC MAXQ 4000
– pladsbesparende med ydelse som en gulvmodel

Hvis du gerne vil spare plads, men alligevel have en ryste/køle-inkubator 
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 på-
virke temperaturen ved at åbne låget

DET MENER AXEB
Hvis det kniber med fri arbejdsplads i laboratoriet, er MaxQ 4000 værd at 
overveje. Denne bordmodel kan klare stor belastning i længden, og Ther-
mo 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 kapa-
citet på hele 12 x 2 liter – hvilket er væsentligt mere end gulvmodeller 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 
– 12 x 2 liter maks. kapacitet
– HEPA-filtre renser luften inde i enheden og reducerer krydskontamine-

ring, så dyrkningsbetingelserne forbedres

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

   INKUBATORER

HERATHERM 
Energieffektive varmeovne og mikrobiologiske inku-
batorer, effektivitet, sikkerhed og brugervenlighed

Heratherm fra Thermo Scientific er en ny serie laboratorievameskabe 
& mikrobiologiske inkubatorer, som Axeb introducerer på det danske 
marked. Et af fokuspunkterne i udviklingen har været at skabe et mere 
miljøvenligt produkt med en effektiv energiudnyttelse. Heratherm 
varmeskabe har energieffektive detaljer der giver bedre isolering, mindre 
varmetab og sikrer energibesparelser.



    HERAEUS CO2 INKUBATORER – BEDSTE LØSNING TIL OPTIMAL CELLEVÆKST 

NY GENERATION 
HERACELL VIOS CO2

Heracell™ VIOS repræsenterer en ny æra i avanceret design for inkubato-
rer til arbejde med stamceller & primærceller cellelinie inden for forskning 
samt farmaceutiske og kliniske anvendelser.

HERAEUS HERACELL 
CO2-inkubatorer med brugervenligt touch-display 
Nem betjening står i centrum for designet af serien af Heracell CO2-inku-
batorer fra Heraeus. Især på grund af det intuitive iCAN-betjeningspanel, 
der gør indstillingen nem og overskuelig.

– 150L eller 240L kammer volumen (150i/240i)
– SST(rustfrit stål) eller 100 % kobberinteriør
– 90°C ContraCon™ dekontaminering funktion med fugt
– USB interface til dataoverførsel

DET MENER AXEB:
Heraeus Heracell og BBD6220 inkubatorerne er i en klasse helt for sig selv. 
De mange diskrete, gennemtænkte funktioner gør en stor forskel i hver-
dagen. Axeb har arbejdet med CO2 inkubatorer i over 15 år, det er verdens 
klasse CO2-inkubatorer.

ULTIMATIV BESKYTTELSE 
– Perfekt inkubation og optimale vækstbetingelser

Heraeus®BBD6220 CO2 med sterilisering er for laboratorier, der sætter de 
højeste krav til prøver og reproducerbarhed. Inkubatoren vælges særligt 
til cancer- og hiv-forskning samt in-vitro fertilitet.

Indbygget sterilisationsprogram ved 180°C i 3 timer, giver mulighed for 
fuld sterilisation af inkubatoren inkl. hylder og sensor. 

MERE INFORMATION PÅ 
WWW.AXEB.DK/CO2 INKUBATOR >

HERATRAYS 
Til transport og inkubation af celledyrkningsflasker 
– fås i kobber og rustfrit stål

KOBBER & RUSTFRIT 
STÅL TIL SAMME PRIS 

KONTAKT OS OG FÅ 
DET GODE TILBUD



   NYHEDER

BESØG VORES NYE 
HJEMMESIDE WWW.AXEB.DK 
OG VIND EN OPLEVELSE!
PÅ Axebs hjemmeside, får du inspiration, viden og vejledning om, hvordan 
du får det bedste ud af vores produkter, service og nyheder. Der vil løbende 
kommer flere og nye produkter, applikations noter og flere faglig input 
under "Værd at vide om" – alle til fri DownLoad. Hvis du vil være opdateret, 
så tilmeld dig vores nyhedsmail.

Vi trækker lod om 20 x 2 Biografbilletter pakker blandt alle, der er til-
meldt Axeb nyhedsmail. Lodtrækningen foregår ultimo december, og 
vinderne offentliggøres på www.axeb.dk/Nyheder 

VELOCITY MICROFUGE 
Personlig Mikrocentrifuge – hurtig og kompakt

– Incl. rotor 8 x 1.5 ml
– Enkel og brugervenlig betjening 
– Stille drift (støjniveau ≤ 45dB)

VELOCITY MINIFUGE 13µ
– Kapacitet 12 x 1,5/2,0 ml
– Maksimal hastighed 13,500rpm (12.300 xg)
– Autoklaverbar rotor 
– Sikker drift med låg-låsefunktion 
– Brugervenligt betjeningspanel 

INTROPRIS EXCL 
MOMS: 6.220,00 

INTROPRIS EXCL 
MOMS: 1.980,00

DOWNLOAD 
VÆRD AT VIDE

GRATIS PÅ
WWW.AXEB.DK

HERAEUS MEGAFUGE 8
– Maksimal hastighed 13,500rpm (12.300 xg)
– 13U til 12 x1,5/2,0 ml
– Autoklaverbar rotor 
– Sikker drift med låg-låsefunktion 
– Brugervenligt betjeningspanel 

KOMPAKT CENTRIFUGE med stor kapacitet og smart og simpel bruger-
flade, og Auto-Lock® rotorskift på under 3 sekunder

INTROPAKKE: Heraeus Megafuge 8, TX-150 Rotor, Roundbucket (set of 
4). Adapter efter eget valg  PRIS: 24.000

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.



    HERAEUS MULTIFUGE & MEGAFUGE KAMPAGNE

HERAEUS CENTRIFUGER 
Heraeus centrifuge Multifuge og Megafuge giver 
optimale muligheder for at booste produktivitet 
og præcision

HERAEUS MULTIFUGE X3 SERIEN
Er en attraktiv serie allround centrifuger, der tilbyder unikke præsenta-
tioner, høj kapacitet og en helt enestående rotor muligheder.
Fås også i Gulvmodel

HERAEUS MEGAFUGE 40 SERIEN 
– ENDNU STÆRKERE PÅ PRISEN 
Med mange gode egenskaber som Multifuge serien, men færre features 
og rotorer. Megafuge 40 er mere konkurrencedygtig på prisen. 

Begge modeller kan fås med TX-1000 UDSVINGSROTOR 4 X 1000ML

Autolock® rotorskift: Auto-Lock® giver tryghed og sikkerhed ved hvert ro-
torskift. Rotor skiftes på få sekunder og Auto-Lock® sikrer at rotor sidder 
korrekt og fastspændt HVER gang.

Kontakt os for gode end year kampagnepriser 
på alle centrifuger og få en personlig 
mikrocentrifuge Velocity gratis ved køb 
af Multifuge X3R eller Megafuge 40R

Er din  multifuge 3 S-R på vej på ”pension” 
så har vi stærke priser på ombytning til ny 
Multifuge X3R – eller Megafuge 40R

Kontakt os for de bedste Multi- eller Megafuge kampagne bytte priser

Med i købet følger gratis mikrocentrifuge Velocity, og som altid naturligvis 
installation og brugerdemo udført af Axeb tekniker.  

BYT TIL NYT



SIKKERHED OG ERGONOMI 
Herasafe KS og KSP (3-filter) sikkerhedskabinetter

Når sikkerhed prioriteres højt, står Herasafe KS/KSP-kabinetter øverst 
på listen. 

Takket være det unikke design tilbyder HeraSafe en ergonomisk og be-
kvem arbejdsstilling. En arbejdsåbning (rudeåbning) på 254 mm giver væ-
sentlig bedre bevægelsesfrihed. Display i øjenhøjde på bagvæggen er unik. 
Alle parametre og betjeningsfunktioner kan bekvemt overvåges mens du 
sidder ned og indstilles via fjernbetjening.

PERFORMANCE CHECK
– løbende status/sikker-
hedscheck af dit kabinet, 
så du aldrig behøver at 
bekymre dig om din og 
prøvernes sikkerhed

    LAF OG FRYS

AXEB 
SERVICE
VI PASSER GODT PÅ DIT UDSTYR

AXEB – INNOVATION, FLEKSIBILITET OG ENKELHED

Axeb Lab Solutions sælger og servicerer laboratorieudstyr i interna-

tional topklasse til hospitaler, farmaceutisk industri, levnedsmiddel-

branchen, biotekindustrien, forskningsinstitutioner og universiteter. 

Virksomheden blev etableret i 1999 og er i dag et danskejet aktiesel-

skab, som distribuerer laboratorieudstyr til det danske marked.  
SPECIALTRÆNEDE TEKNIKERE

Axebs service udføres af topkvalifi cerede og certifi cerede teknikere, 

som bliver specialtrænet til opgaven hos vores leverandører. Tek-

nikerne har specialværktøj, certifi ceret måleudstyr og adgang til 

originale reservedele, og de gennemgår efteruddannelse, så de hele 

tiden er fuldt opdaterede.

KERNELEVERANDØR AF LABORATORIEUDSTYR

Gennem mange års samarbejde har Axeb Lab Solutions arbejdet 

med nogle af de største producenter. Det har gjort os til en stærk 

leverandør af basis laboratorieudstyr, og den tætte relation til pro-

ducenterne kommer vores kunder til gavn. 

Hver eneste dag året rundt arbejder vi dedikeret på at give den bed-

ste rådgivning, service og support. Det har blandt andet resulteret i:

– Mange års erfaring og ekspertise i branchen

– Konkurrencedygtige priser

– Solidt leverandørnetværk

– Dokumenteret kvalitet på vores service

– Veluddannede teknikere

– Korte reparationstider

– Stort reservedelssortiment

– Landsdækkende service

NYTTIGE LØSBLADE PÅ AXEB.DK

Under titlen ”Værd at vide” har vi udgivet en række løsblade med 

informationer om gode råd vedr. vedligeholdelse af vores produkter. 

Løsbladene tager blandt andet udgangspunkt i de spørgsmål, vores 

serviceteknikere møder ude hos kunderne. Værd at vide løsblade kan 

hentes som PDF på www.axeb.dk  

KONTAKT

Axeb Lab Solutions, Herstedøstervej 27-29 b, 2620 Albertslund

Telefon: 4362 4647 - Mail: info@axeb.dk - Web: www.axeb.com

STØRRE SIKKERHED - LÆNGERE LEVETID

Axeb Lab Solutions har solgt laboratorieudstyr siden 1999, og fra dag 

ét har service og support været et centralt omdrejningspunkt i vores 

arbejde. Vi har udviklet et servicesystem, der garanterer en professionel 

og ensartet service, som optimerer udstyrets drift og levetid. 

SMART-VUE™ – INTELLIGENT OVERVÅGNING 
Den enkle vej til beskyttelse af dine prøver

Smart-Vue™, en trådløs overvågningsløsning, sikrer integriteten af dine prø-
ver ved løbende overvågning af kritiske parametre og sikker logning af data. 
Takket være stor sporbarhed hjælper Smart-Vue™ dig med at overholde gæl-
dende lovkrav og giver dig ro i sindet. (compliance to cGxP, 21 CFR part 11)

– Gennemtænkt design – for prøvernes skyld
– Op til 30 % mere plads på samme gulvareal
– Stort kontrolpanel med LCD display og touchscreen
– Energibesparende, op til 15-25 % lavere strømforbrug
– Datalog med 3 GB kapacitet, overføres via USB-stick
– Fås i 5 størrelser til 300-700 stk. 5 cm æsker pr. fryser
– Muligheder for kortlås, CO2 backup, vandkøling m.m.

ENERGIVENLIG DRIFT – SPAR OP TIL 15-25% PÅ ENERGIFORBRUGET 
HFU T sparer på pladsen med sin kompakte og effektive isolering og 
strømlinede design, der giver 30 % mere plads til prøver på samme gulv-
areal. Læg dertil en brugervenlig konstruktion og en stor og overskuelig 
touchskærm til betjening, og der tegner sig billedet af et attraktivt valg. 

KVALITETEN DER KOM IND FRA KULDEN
HeraFreeze HFU T -40˚C / -86˚C 
– driftsikker og miljørigtig fryser

KONTAKT OS FOR GODE 
KAMPAGNEPRISER 

PÅ HERAFREEZE HFU T

SMART-VUE™
ALARMMELDING VIA:
– Wireless sirene/lampe
– E-mail
– Printer
– Fax
– Telefon
– Mobiltelefon / Sms

HFU300T HFU400T HFU500T HFU600T HFU700T



AXEB DANMARK A/S

HERSTEDØSTERVEJ 27

2620 ALBERTSLUND

   
T: 4362 4647

WWW.AXEB.DK

INFO@AXEB.DK

KERNELEVERANDØR AF LABORATORIEUDSTYR

Gennem mange års samarbejde har Axeb Lab Solutions arbejdet med 
nogle af de største producenter. Det har gjort os til en stræk leverandør af 
basis laboratorieudstyr, og den tætte relation til producenterne kommer 
vores kunder til gavn. 

Hver eneste dag året rundt arbejder vi dedikeret på at give den bedste 
rådgivning, service og support. Det har blandt andet resulteret i:

– Mange års erfaring og ekspertise i branchen
– Konkurrencedygtige priser
– Solidt leverandørnetværk
– Dokumenteret kvalitet på vores service
– Veluddannede teknikere
– Korte reparationstider
– Stort reservedelssortiment
– Landsdækkende service

SE MERE PÅ
WWW.AXEB.DK

Alle priser er excl. moms, der tages forbehold for trykfejl
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STØRRE SIKKERHED - LÆNGERE LEVETID
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HENT FOLDEREN
PÅ WWW.AXEB.DK

AXEB SERVICE
VI PASSER GODT PÅ DIT UDSTYR

BRED VIFTE AF SERVICEYDELSER
Axeb servicerer en bred vifte af produkter: LAF-bænke, centrifuger, fry-
sere, CO2-inkubatorer, rotorer, vandbehandlingsanlæg, autoklaver og me-
get mere. Vores serviceydelser omfatter blandt andet reparation, installa-
tion, forebyggende vedligeholdelse, rotorinspektion, on-site reparationer, 
døgnaftaler på -86°C og -150°C frysere, kalibrering og hotline samt IQ/OQ. 

VI DOKUMENTERER KVALITETEN
Vores service bygger på Axebs servicehåndbog, som vi har arbejdet med 
siden 2000. Servicehåndbogen tager udgangspunkt i en service metode-
beskrivelse, der beskriver, hvordan teknikeren skal udføre service. Hermed 
kan opnås en dokumenteret service, som er en naturlig del af kvalitets-
styringen. Al service bliver udført med kalibreret og certificeret udstyr, og 
er i overensstemmelse med producenternes forskrifter og anbefalinger. 

SPECIALTRÆNEDE TEKNIKERE 
Axebs service udføres af topkvalificerede og certificerede teknikere, som 
bliver specialtrænet til opgaven hos vores leverandører. Teknikerne har 
specialværktøj, certificeret måleudstyr og adgang til originale reservedele, 
og de gennemgår efteruddannelse, så de hele tiden er fuldt opdaterede.


