شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری4- 0110 :

لیست محصول
ردیف

کد انبار

1

60000002

2

60000053

3

60000010

4

60000027

0

60000058

6

60000004

شرح و کد محصول

تصویر محصول

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

سانتریفوژ یونیورسال مدل PIT320

حداکثر دور چرخش 100111 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ ( 21.382 :)RCF
کد کاال1401 :

سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار مدل PIT320R
حداکثر دور چرخش 100000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(21.382 :) RCF
دامنه دما - 0 +40 :سانتی گراد
کد کاال1406 :

روتور مخروطی 40 ،درجه
حداکثر دور چرخش 100000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (210.12 :) RCF
تعداد لوله 24 :عدد

( ) 1.5 ml
( ) 2.0 ml

11×38 mm
11×38 mm

زاویه 40 :درجه
کد کاال1420A :
روتور مخروطی 40 ،درجه با آداپتور
حداکثر دور چرخش 100000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (210.12 :) RCF
تعداد لوله 24 :عدد
زاویه 40 :درجه

( ) 0.2 ml
( ) 0.4 ml
( ) 0.5 ml
( ) 0.8 ml
( )1.5 ml
( )2.0 ml

6×18 mm
6×45 mm
8×30 mm
8×45 mm
11×38 mm
11×38 mm

کد کاال1420AP3 :

روتور سیتولوژی
حداکثر دور چرخش 20000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(470 :) RCF

 11عدد الم

26×76 mm

تعداد باگت 12 :عدد
کد کاالJC301P :

روتور مخروطی .0 ،درجه
حداکثر دور چرخش 120000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(180012 :) RCF
تعداد لوله 12 :عدد
زاویه .0 :درجه
کد کاال1615 :

1

( )15 ml
() 4.5-5 ml
( )4.9 ml
() 7.5-10 ml
() 7.5-10 ml
( )10 ml
() 8-10 ml
() 8-10 ml

17×100 mm
11×92 mm
13×90 mm
15×92 mm
16×92 mm
15×102 mm
16×100 mm
16×125 mm

شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری4- 0110 :

لیست محصول
ردیف

کد انبار

7

60000005

8

60000026

9

60000025

11

60000006

11

60000003

12

60000007

شرح و کد محصول

تصویر محصول

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

روتور مخروطی .0 ،درجه
حداکثر دور چرخش 80000 :دور در دقیق ه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(40148 :) RCF
تعداد لوله 12 :عدد
زاویه .0 :درجه
کد کاال1613 :
روتور فالکون مخروطی .0 ،درجه
حداکثر دور چرخش 120000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(180012 :) RCF
تعداد لوله 12 :عدد
تعداد لوله (فالکون ) 8 :عدد
زاویه .0 :درجه
کد کاال1615 P2 :
روتور فالکون مخروطی .0 ،درجه
حداکثر دور چرخش 80000 :دور در دقیق ه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(40148 :) RCF

( )15 ml
() 4.5-5 ml
( )4.9 ml
() 7.5-10 ml
() 7.5-10 ml
( )10 ml
() 8-10 ml
() 8-10 ml
( )15 ml

17×100 mm
11×92 mm
13×90 mm
15×92 mm
16×92 mm
15×102 mm
16×100 mm
16×125 mm
17×120 mm

تعداد لوله 12 :عدد
تعداد لوله (فالکون ) 8 :عدد
زاویه .0 :درجه
کد کاال1613 P1 :
روتور هماتوکریت
حداکثر دور چرخش 100000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(210.12 :) RCF

لوله مویی

تعداد لوله 24 :عدد
کد کاال1650 :

روتور چهار شاخه 00 ،درجه
حداکثر دور چرخش 40000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ )20710 : (RCF
تعداد باگت 4 :عدد
زاویه 00 :درجه
کد کاال ( بدون باگت )1624 :

باگت چهارخانه با پولکی
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824
کد کاال1369 :

1

( 17×100 mm )15 ml
(16×100 mm ) 8.5-10 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری4- 0110 :

لیست محصول
ردیف

کد انبار

13

60000008

شرح و کد محصول

تصویر محصول

باگت چهارخانه به هم راه الستیک تنظیم ارتفاع و
آداپتور
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

)12×75 mm (5 ml
( 12×82 mm )6 ml
( 12×100 mm )7 ml

کد کاال1369-91 :

14

باگت پنج خانه با پولکی

60000009

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824

( 14×100 mm )9 ml

کد کاال1370 :

باگت  7خانه با پولکی

10

60000011

16

60000012

17

60000013

18

60000022

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824
کد کاال1742 :

باگت  10خانه با پولکی
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824
کد کاال1741 :

()4 - 5.5 ml
() 2.6-3.4 ml
( )15 ml
() 4 - 7 ml
() 1.6 - 5 ml

15×75 mm
13×65 mm
17×100 mm
16×75 mm
13×75 mm

( 14×100 mm )9 ml
( 13×90 mm )4.9 ml
8×66 mm
() 1.1-1.4 ml

باگت  17خانه با پولکی
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824

( 12×75 mm )5 ml

کد کاال1372 :

باگت 7خانه به هم راه پولکی ،الستیک تنظیم ارتفاع
و آداپتور
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824
کد کاال1742-91 :

3

)12×75 mm (5 ml
( 12×82 mm )6 ml
( 12×100 mm )7 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری4- 0110 :

لیست محصول
ردیف

کد انبار

19

60000023

شرح و کد محصول

تصویر محصول

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

باگت  1خانه

21

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824

( )50 ml

34 x 100 mm

کد کاال1746 :

باگت  2خانه

60000024

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824

)24 x 100 mm (25 ml
( 26 x 95 mm )30 ml

کد کاال1745 :

باگت فلزی

21

60000028

22

60000029

23

60000030

24

60000031

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1824
کد کاال1481 :

آداپتور فالکون  50mlبا دور 4.000rpm
مناسب باگت فلزی با کد 1411

)29 x 115 mm (50 ml

کد کاال1384 :

آداپتور فالکون  15mlبا دور 4.000rpm
مناسب باگت فلزی با کد 1411
کد کاال1347 :

روتور مخروطی .0 ،درجه
حداکثر دور چرخش 00000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ )00000 : (RCF
تعداد باگت 8 :عدد
زاویه .0 :درجه
کد کاال 1620A :

4

)17 x 120 mm (15 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصول
ردیف

کد انبار

20

60000032

26

60000033

27

60000054

28

60000055

29

60000056

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری4- 0110 :

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

آداپتور فالکون  50 mlبا دور 9,000rpm
مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

)29 x 115 mm (50 ml

کد کاال1404 :

آداپتور فالکون  15 mlبا دور 9,000rpm
مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

)17 x 120 mm (15 ml

کد کاال1466 :

روتور چهار شاخه 00 ،درجه
حداکثر دور چرخش 00000 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ )4010. : (RCF
تعداد باگت 4 :عدد
زاویه 00 :درجه
کد کاال ( بدون باگت )1404 :

باگت فلزی مکعبی
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1404
کد کاال1427 :

آداپتور مکعبی  8خانه
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1404
کد کاال02.1 :

5

( 17×100 mm )15 ml
(16×100 mm ) 8.5-10 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری4- 0110 :

لیست محصول
ردیف

کد انبار

31

60000057

31

60000059

32

60000034

33

60000035

34

60000036

30

60000037

36

60000038

37

60000039

شرح و کد محصول

تصویر محصول

آداپتور مکعبی 12خانه
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1404

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

( )7 ml
() 4.5-5 ml

12×100 mm
11×92 mm

کد کاال02.0 :

آداپتور مکعبی  1خانه ،فالکون 50 ml
مناسب روتور چهار شاخه با کد 1404
کد کاال0278 :

پولکی بزرگ
مناسب باگت های 1369, 1369-91, 1742, 1742-
91
یک عددی
کدکاال0716 :
پولکی بزرگ
مناسب باگت های 1369, 1369-91, 1742, 1742-
91
بسته ده عددی
کدکاال0716 :
پولکی کوچک
مناسب باگتهای 1370, 1741, 1372
یک عددی
کدکاال0701 :
پولکی کوچک
مناسب باگتهای 1370, 1741, 1372
بسته ده عددی
کدکاال0701 :
آداپتور تنظیم قطر حفره باگتهای
1369-91,1742-91
یک عددی
کد کاال8001 :
آداپتور تنظیم قطر حفره باگتهای
1369-91, 1742-91
ده عددی
کد کاال8001 :

6

)29 x 115 mm (50 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصول
ردیف

کد انبار

38

60000040

39

60000041

41

60000042

41

60000043

42

60000044

43

60000045

44

60000046

40

60000047

46

60000048

47

60000049

شرح و کد محصول

تصویر محصول

الستیک تنظیم ارتفاع حفره باگتهای
1369-91, 1742-91
یک عددی
کد کاال8002 :
الستیک تنظیم ارتفاع حفره باگتهای
1369-91, 1742-91
ده عددی
کد کاال8002 :
باگت فالکون 15ml
مناسب روتورهای  1613P1و 1615P2
یک عددی
کد کاال1647 :
باگت لوله ته گرد
مناسب روتورهای 1810 ، 181.
 1613P1و 1615P2
یک عددی
کد کاال8003 :
درب روتور هماتوکریت با کد 1650
کد کاال8005 :

درب روتور مخروطی  15.000rpmبا کد 1420A,
1420A-P3
کد کاال8006 :
ضربه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت
با کد 1650
یک عددی  -کد کاال8007 :

ضربه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت
با کد 1800
ده عددی  -کد کاال8007 :
آداپتور روتور مخروطی15.000rpm
با کد 1420A-P3
یک عددی -کد کاال2024 :
آداپتور روتور مخروطی15.000rpm
با کد 1420A-P3
ده عددی -کد کاال2024 :

7

کد بازنگری4- 0110 :

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصول
ردیف

کد انبار

48

60000050

49

60000051

01

60000052

شرح و کد محصول

تصویر محصول

آداپتور روتور مخروطی15.000rpm
با کد 1420A-P3
یک عددی
کد کاال2023 :
آداپتور روتور مخروطی15.000rpm
با کد 1420A-P3
ده عددی
کد کاال2023 :
باگت روتور مخروطی 9.000rpm
با کد 1620A
کد کاال1646 :

8

کد بازنگری4- 0110 :

توضیحات
(لوله های مورد استفاده)

