
4 BS-010410-
BAI

Термостат з функцією охолодження та 
нагрівання, CH-100

Термостат СН-100 поєднуючи в собі функції нагрівального драй-блоку і
охолоджуючого термостата є ефективним інструментом пробопідготовки 
для постановки ферментативних реакцій, для реакцій гібридизації, 
пробопідготовки ДНК. Кількість гнізд в блоках (вбудовані в прилад): Блок СH-
1: 20 × 0,5 мл + 12 × 1,5 мл пробірок; Блок СH-2: 20 × 1,5 мл пробірок; Блок 
СH-3: 20 × 2 мл пробірок.

Діапазон установки температури: від -10 °C до + 100 ° C;
Крок установки температури: 0.1 °C;
Стабільність температури: ± 0.1 ° C;
Цифрова установка часу: 1 хв. - 96 ч.;
Розміри (Д × Ш × В): 240х260х165 мм;
Вага: 3,2 кг;
Струм/потужність: 12 В, 4,4 A / 55 Вт;

2 23 244,65

Акційне обладнання в наявності на складі!

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "БІОЛАБТЕХ ЛТД"

№ Артикул Товар Опис номенклатури
Кі-сть Ціна з ПДВ



5 202530001 Спеціалізований млин Grindomix GM-200 Спеціалізований млин Grindomix GM-200 це прилад для подрібнення і 
гомогенізації продуктів харчування і кормів. Прилад дозволяє обробляти 
проби об'ємом до 0,7 л швидко і відтворювано.

Використання: подрібнення, гомогенізація, змішування;
Вихідний матеріал: м'який, середньої твердості, еластичний, волокнистий, 
сухий, з вмістом води / жиру / олії;
Принцип подрібнення: нарізання;
Початковий розмір часток: 40 мм;
Кінцева ступінь помолу: <300 мкм;
Розмір завантаження/корисний об'єм: зі стандартною кришкою 700 мл,
з кришкою для зменшення обсягу 150-300 мл,
з гравітаційною кришкою 300 - 600 мл;
Об'єм камери для помолу: зі стандартною кришкою 1000мл,
з кришкою для зменшення обсягу 300 мл - 500 мл,
з гравітаційної кришкою 400 - 800 мл;
Установка швидкості: 2,000 - 10,000 об/хв (14,000 об/хв BOOST);
Матеріали: 
ніж: нержавіюча сталь/титан,
кріплення ножа: ПВДФ,
контейнер: пластик, придатний для автоклавування/ ПП / нержавіюча сталь 
/ скло;
Установка часу: 1 с - 3 хв;
Збережені комбінації параметрів: 8 програм / 4 послідовності;
Потужність приводу: ~ 1000 Вт;
Споживана потужність: ~ 1000 Вт;

1 123 022,21

6 030450057 Контейнер для помолу пластиковий, 1л, 
придатний для автоклавування до млина GM 
200

4 4 659,62

7 031070562 Стандарна кришка ПП до млина Grindomix 
GM-200

4 848,43

8 024460047 Ніж з нержавіючої сталі для млина Grindomix 
GM-200

4 4 242,15

9 057230001 Скребок для млина Grindomix GM-200 1 542,99



10 208230001 Млин ультравідцентровий ZM 200 Ультравідцентровий млин ZM 200 це високошвидкісний прилад для 
швидкого подрібнення м'яких, середньо-твердих і волокнистих матеріалів. 
Завдяки двоступінчатому процесу ZM 200 гарантує дбайливе подрібнення 
зразків за дуже короткий час.

Використання: тонке подрібнення;
Вихідний матеріал: м'який, середньої твердості, крихкий, волокнистий;
Принцип подрібнення: удар, зсув;
Початковий розмір часток: <10 мм;
Кінцева ступінь помолу: <40 мкм;
Розмір завантаження/корисний об'єм: 300 мл зі стандартною касетою,
20 мл з міні-касетою,
1000 мл з паперовим фільтрувальним мішком,
4500 мл / 2500 мл / 450 мл / 230 мл з циклоном;
Швидкість при 50 Гц (60 Гц): 6000 - 18000 об / хв;
Периферійна швидкість ротора: 31 - 93 м/с
Діаметр ротора: 99 мм;
Тип ротора: 6-зубчастий ротор / 12-зубчастий ротор / 24-зубчастий ротор / 8-
зубчастий мініротор;
Матеріал гарнітури для помолу: нержавіюча сталь, титан, сталь 1.4404, 
нержавіюча сталь зі зносостійким покриттям;
Розмір сит: трапецеподібні отвори 0,08 / 0,12 / 0,20 / 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 
/ 1,50 / 2,00 мм, круглі отвори 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 10,00 мм
Установка часу подрібнення: немає;
Обсяг приймальної посудини: 900 мл зі стандартною касетою,
50 мл з міні-касетою,
3000 мл з паперовим фільтрувальним мішком,
5000 мл / 3000 мл / 500 мл / 250 мл з циклоном;

1 213 125,36

11 026080041 Ротор з нержавіючої сталі, 12 зубців до 
млина ZM 200

1 49 887,62

12 036470237 Сито з трапецеподібною перфорацією 1,00 
мм до млина ZM 200

1 4 829,04

13 036470235 Сито з трапецеподібною перфорацією 0,5 мм 
до млина ZM 200

1 4 829,04

14 036470234 Сито з трапецеподібною перфорацією 0,25 
мм до млина ZM 200

1 4 829,04

15 036470250 Сито посилене з трапецеподібною 
перфорацією 1,00  мм до млина ZM 200

1 9 642,46



16 036470236 Сито з трапецеподібною перфорацією 0,75 
мм до млина ZM 200

1 4 829,04

17 BS-010208-
AAA

Центрифуга лабораторна медична (без 
ротора), LMC-3000

LMC-3000 - настільна низькошвидкісна центрифуга  (без ротора) для роботи 
з пробірками до 50мл, 96-лунковими мікропланшетами і гелевими картами.

- діапазон регулювання  швидкості для пробірок: 100–3000 об/хв (1700×g);
- діапазон регулювання швидкості для планшетів: 100-2000об/хв (560×g);
- крок установки швидкості: 100об/хв;
- діагностика дисбалансу ротора: автоматична зупинка роботи,"IMBALANCE" 
попередження;
- цифрова установка часу: 1-90хв (крок 1 хв);
- діаметр робочого об'єму: 335мм;
- розміри (ДхШхВ): 495х410х235;
- вага: 11,8 кг;
- живлення: 230В, 50/60Гц;
- потужність живлення: 0,5А.

1 41 559,87

18 BS-010208-XK Ротор R-6P для пробірок 6х50 мл, пластикові 
стакани, до центрифуг LMC-3000 та LMC-
4200R

1 10 553,84

19 BS-010145-
ACI

Орбітальний шейкер для колб, PSU-20i без 
платформи

Шейкер PSU-20i забезпечує три види руху: орбітальний, зворотно-
поступальний і вібраційний, які можуть бути реалізовані окремо, попарно, а 
також послідовно в періодичному циклі. Вибір з дев'яти  різних 
взаємозамінних платформ забезпечує виконання різних методик і 
технологій, в тому числі багатоповерхова платформа, яка дозволяє 
розміщувати велику кількість різних планшетів, чашок Петрі, культуральних 
мішків та інших невисоких контейнерів.

Діапазон регулювання швидкості: 20-250 * об / хв (крок 5 об / хв) * Макс. 
швидкість залежить від навантаження і форми посудини;
Максимальний час безперервної роботи: 168 ч.;
Орбіта: 20 мм;
Цифрова установка часу: 1 мин.-96 ч. / Безперервно;
Максимальне навантаження: 8 кг;
Розміри (Д × Ш × В): 410x410x130 мм;
Вага: 11,7 кг;
Струм / потужність: 12 В, 3,2 A / 40 Вт;
Зовнішній блок живлення: вхід. AC 100-240 В; 50/60 Гц; вихід. DC 12 В.

1 31 951,55



20 BS-010135-CK P-16/250, Платформа для пробірок 16x250ml 1 12 365,30

21 BS-010145-AK Платформа універсальна, UP-330 до 
орбітального шейкера PSU-20i

1 11 473,41

22 SK-03-BB Комплект з 3-х одноканальних дозаторів 
змінного об`єму, таймер, підставка C-05, 3 
штативи з након.

1 16 946,28

25 BS-040109-
AAA

Бокс для стерильних робіт із ДНК/РНК, UVT/B-
AR, з вбудованою мережевою розеткою, без 
столу

Настільний бокс для стерильних робіт UVC / T-AR забезпечує захист від 
контамінації при чистих роботах з ДНК-пробами. 

Матеріал стінок боксу: оргскло - поліметилакрилат ALTUGLAS EX;
Матеріал робочої поверхні: сталь, покрита порошковою емаллю;
УФ лампа відкритого типу: 1×25 Вт бактерицидна вбудована лампа, 
TUV25WG13 UV-C
Тип випромінювання: ультрафіолет (λ = 253,7 нм), без озону;
Інтенсивність УФ-випромінювання: 15 мВт/см ^ 2/сек;
Цифрова установка часу прямого УФ-випромінювання: 1 хв. - 24 ч. / 
Безперервно;
УФ-рециркулятор: 1×25 Вт (ефективність> 99% за 1 годину);
Лампа для освітлення робочої поверхні боксу: 1×TLD-15Вт;
Товщина бічних стінок: 4 мм;
Товщина передньої стінки: 8 мм;
Товщина захисного екрану: 8 мм;
Світлопропускання: 92%;
Захист від ультрафіолету при прямому УФ випромінюванні: > 99,90% 
поліметілакрілат ALTUGLAS EX
Розміри робочої поверхні: 650 × 475 mm;
Заходи безпеки: автоматичне відключення прямого УФ світла при 
відкритому захисному екрані;
Електроживлення всередині боксу: 1 вбудована мережева розетка, 1000 Вт 
максимум;
Живлення: 100 - 240 В, 50/60 Гц;
Споживана потужність: 67 Вт;
Розміри (Д × Ш × В): 690 × 535 × 555 мм;
Вага (нетто / брутто): 23/33 кг;

1 49 752,89



26 BS-010119-
AAI

Термошейкер для планшетів PST-60HL з 
платформою для 2-х 96-лункових планшетів

Термошейкер PST-60HL призначений для перемішування стандартних 96-
лункових планшетів в режимі термостатування в якості трьох незалежних 
приладів: інкубатора, планшетного шейкера та термошейкера для потреб 
цито-хімії, імуно-хімії, біохімії та молекулярної біології.
Термошейкер забезпечує нагрів до 60 °С, що є достатнім для проведення 
реакції ІФА.

Діапазон установки температури: від + 25 °C до + 60 °C;
Крок установки температури: 0,1 °C;
Стабільність температури: ± 0,1 °C;
Орбіта: 2 мм;
Діапазон регулювання швидкості: 250-1200 об / хв (крок 10 об / хв);
Цифрова установка часу: 1 хв-96 год / Безперервно (крок 1 хв.);
Максимальна висота мікропланшетів: 18 мм;
Кількість планшет на платформі: 2;
Запатентований двосторонній нагрів планшет;
Вага: 6,1 кг;
Розміри платформи: 250 x 150 мм;

1 31 132,88

27 BS-040105-
AAA

Проточний бактерицидний рециркулятор 
повітря, UVR-M

Бактерицидні рециркулятори повітря UVR-M розроблені для знезараження 
повітря в лікарнях, дитячих садах, дослідницьких лабораторіях, 
ветеринарних клініках. Принцип проточного бактерицидного рециркулятора 
повітря заснований на постійній, активній циркуляції повітря через камеру 
рециркулятора в безпосередній близькості від УФ-ламп, що забезпечує 
максимальну ефективність дезінфекції.

Джерело УФ-випромінювання: 1 лампа - 25 Вт, безозонова, бактерицидна;
Інтенсивність УФ-випромінювання: 18 мВт/см^2/сек;
Продуктивність роботи зі стандартним фільтром: 14 м^3/год;
Повний захист від впливу прямого ультрафіолетового випромінювання: +;
Індикатор роботи УФ-лампи: +;
Розміри (Д×Ш×В): 110x135x660 мм;
Вага: 3,4 кг;
Живлення: 230 В, 50 Гц або 120 В, 60 Гц
Споживана потужність: (230В / 120В) 125 ВA (0,54 А) / 160 ВA (1,3 A).

1 9 833,49

28 7604111850 Круглий стакан до бакет-ротору, GLB-750. 10 8 276,64



29 ЛЗМК Млин лабораторний ЛЗМК, Україна, для 
зернових 

Лабораторна млин ЛЗМК-1 призначена для подрібнення 
лабораторних проб зерна сільськогосподарських культур та інших 
твердих харчових продуктів (зернових, зернобобових та олійних 
культур, сировинну і кормову продукцію)

6 500,00

30 ACC-044 Блендер без кришки, Oster 4094 1

Ірина Демич
Провідний фахівець по роботі з клієнтами
ТОВ "БІОЛАБТЕХ ЛТД"
01024, м. Київ, вул. Богомольця 4, оф. 228
тел.: 044 492 81 88, 067 472 79 16
i.demych@biolabtech.com.ua
www.biolabtech.com.ua 


