شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

1

40000006

0

40000006

3

40000006

0

40000066

شرح و کد محصول

تصویر محصول

سانتریفوژ یونیورسال
مدل Premium 20000

حداکثر دور چرخش 020222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (020839 :)RCF
کد کاال2101 :

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار
مدل Premium 20000R

حداکثر دور چرخش 020222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (020839 :)RCF
دامنه دما -2+02 :سانتیگراد
کد کاال2106 :

سانتریفوژ یونیورسال مدل PIT320

حداکثر دور چرخش 120222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (010390 :)RCF
کد کاال1101 :

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار مدل PIT320R

حداکثر دور چرخش 120222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (010390 :)RCF
دامنه دما -2+02 :سانتیگراد
کد کاال1106 :

1

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

2

40000044

6

40000040

7

40000004

9

40000066

8

40000066

12

40000046

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

روتور پلیت االیزا 00 ،درجه

حداکثر دور چرخش 00222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ)00019 : (RCF
تعداد باگت 0 :عدد
زاویه 82 :درجه
کد کاال1160 :

باگت فلزی پلیت االیزا

مناسب روتور پلیت االیزا با کد 1062
کد کاال1143-A :

روتور هماتوکریت

حداکثر دور چرخش 120222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (010390 :)RCF

لوله مویی

تعداد لوله 00 :عدد
کد کاال1640 :

درب روتور هماتوکریت با کد 1640
کد کاال5004 :

روتور سیتولوژی

حداکثر دور چرخش 00222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (072 :)RCF
تعداد جای الم 10 :عدد
کد کاالJC301P :

فانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC321P
تعداد در بستهبندی 22 :عدد
کد کاال1431 :

2

 21عدد الم

12×62 mm

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

11

40000049

10

40000000

13

40000006

10

40000006

12

40000006

16

40000060

17

40000066

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

فیلتر فانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی

مناسب فانل با کد 1231
تعداد در بستهبندی 22 :عدد
کد کاال1431F :

فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC321P
تعداد در بستهبندی 22 :عدد
کد کاال1430 :

فیلتر فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی

مناسب فانل با کد 1232
تعداد در بستهبندی 22 :عدد
کد کاال1430F :

فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC321P
تعداد در بستهبندی 22 :عدد
کد کاال1434 :

فیلتر فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی

مناسب فانل با کد 1232
تعداد در بستهبندی 22 :عدد
کد کاال1434F :

روتور مخروطی 10 ،درجه با آداپتور

()2.1 ml

2×21 mm

حداکثر دور چرخش 120222 :دور در دقیقه

()2.0 ml

2×04 mm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (010390 :)RCF

()2.4 ml

1×02 mm

تعداد لوله 00 :عدد

()2.1 ml

1×04 mm

زاویه 02 :درجه

(22×01 mm )2.4 ml

کد کاال1120A-P3 :

(22×01 mm )1.2 ml

آداپتور روتور مخروطی
 14,000rpmو 20،000rpm

با کد 1002A-P3
یک عددی
کد کاال2021 :

3

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

19

40000069

18

40000060

02

40000066

01

40000066

00

40000006

03

40000006

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

آداپتور روتور مخروطی
 14,000rpmو 20،000rpm

با کد 1002A-P3
بسته  12عددی
کد کاال2021 :
آداپتور روتور مخروطی
 14,000rpmو 20،000rpm

با کد 1002A-P3
یک عددی
کد کاال2023 :
آداپتور روتور مخروطی
 14,000rpmو 20،000rpm

با کد 1002A-P3
بسته  12عددی
کد کاال2023 :

درب روتور مخروطی 14,000rpm

با کد 1002A, 1002A-P3
کد کاال5006 :

روتور مخروطی 34 ،درجه

حداکثر دور چرخش 100222 :دور در دقیقه
()24 ml

26×222 mm

()0.4-4 ml

22×21 mm

()0.2 ml

20×22 mm

کد کاال1614 :

()6.4-22 ml

24×21 mm

روتور مخروطی 34 ،درجه

()6.4-22 ml

22×21 mm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (160290 :)RCF
تعداد لوله 10 :عدد
زاویه 32 :درجه

()22 ml

24×221 mm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (00106 :)RCF

()1-22 ml

22×222 mm

تعداد لوله 10 :عدد

()1-22 ml

22×214 mm

حداکثر دور چرخش 60222 :دور در دقیقه

زاویه 32 :درجه
کد کاال1613 :

4

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

00

40000064

02

40000066

06

40000066

07

40000066

09

40000066

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

روتور فالکون مخروطی 34 ،درجه

حداکثر دور چرخش 100222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (160290 :)RCF

(26×222 mm )24 ml
()0.4-4 ml

22×21 mm

()0.2 ml

20×22 mm

زاویه 32 :درجه

()6.4-22 ml

24×21 mm

کد کاال1614 P2 :

()2-22 ml

22×21 mm

تعداد لوله 10 :عدد
تعداد لوله (فالکون) 6 :عدد

روتور فالکون مخروطی 34 ،درجه

(24×221 mm )22 ml

حداکثر دور چرخش 60222 :دور در دقیقه

(22×222 mm )1-22 ml

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (00106 :)RCF

(22×214 mm )1-22 ml

تعداد لوله 10 :عدد

(26×212 mm )24 ml

تعداد لوله (فالکون) 6 :عدد
زاویه 32 :درجه
کد کاال1613 P1 :
باگت فالکون 14ml

مناسب روتورهای  1613P1و 1612P0
یک عددی
کد کاال1611 :
باگت لوله تهگرد

مناسب روتورهای  1613و 1612
 1613P1و 1612P0
یک عددی
کد کاال5003 :

روتور مخروطی 34 ،درجه

حداکثر دور چرخش 80222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ)80228 : (RCF
تعداد باگت 6 :عدد
زاویه 32 :درجه
کد کاال 1620A :

5

)01 x 221 mm (20 ml
)01 x 222 mm (14 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

08

40000066

32

40000066

31

40000066

30

40000006

33

40000000

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

آداپتور فالکون  40mlبا دور 0,000rpm

مناسب روتور مخروطی با کد 1602A

)12 x 224 mm (42 ml

کد کاال1141 :

آداپتور فالکون  14mlبا دور 0,000rpm

مناسب روتور مخروطی با کد 1602A

)26 x 212 mm (24 ml

کد کاال1166 :

باگت روتور مخروطی 0,000rpm
با کد 1602A
کد کاال1616 :

روتور چهار شاخه 00 ،درجه

حداکثر دور چرخش 00222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ )00718 : (RCF
تعداد باگت 0 :عدد
زاویه 82 :درجه
کد کاال (بدون باگت)1621 :

باگت چهارخانه با پولکی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1360 :

6

()24 ml

26×222 mm

()1.4-22 ml

22×222 mm

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

30

40000006

شرح و کد محصول

تصویر محصول

باگت چهارخانه به همراه الستیک تنظیم ارتفاع و
آداپتور

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1360-01 :

32

40000009

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

)(4 ml

21×64 mm

()2 ml

21×11 mm

(21×222 mm )6 ml

باگت پنج خانه با پولکی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600

(20×222 mm )2 ml

کد کاال1310 :

(24×64 mm )0 - 4.4 ml
باگت  1خانه با پولکی

36

40000066

37

40000066

39

40000066

38

40000066

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1112 :

باگت 1خانه به همراه پولکی ،الستیک تنظیم
ارتفاع و آداپتور

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1112-01 :

باگت  10خانه با پولکی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1111 :

()1.2-0.0 ml

20×24 mm

(26×222 mm )24 ml
()0 - 6 ml

22×64 mm

()2.2 - 4 ml

20×64 mm

)(4 ml

21×64 mm

()2 ml

21×11 mm

(21×222 mm )6 ml

(20×222 mm )2 ml
()0.2 ml
()2.2-2.0 ml

20×22 mm
1×22 mm

باگت  11خانه با پولکی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1312 :

7

(21×64 mm )4 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

02

40000066

01

40000066

00

40000066

03

40000069

00

40000060

02

40000006

06

40000066

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

باگت  1خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600

()42 ml

00 x 222 mm

کد کاال1116 :

باگت  2خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1114 :

)10 x 222 mm (14 ml
(12 x 24 mm )02 ml

باگت فلزی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1600
کد کاال1151 :

آداپتور فالکون  40mlبا دور 1,000rpm

مناسب باگت فلزی با کد 1091

)12 x 224 mm (42 ml

کد کاال1351 :

آداپتور فالکون  14mlبا دور 1,000rpm

مناسب باگت فلزی با کد 1091
کد کاال1311 :

درب باگت فلزی روتور 1,000rpm

مناسب باگت فلزی با کد 1091
کد کاال1102 :

روتور چهار شاخه 00 ،درجه

حداکثر دور چرخش 20222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ )00183 : (RCF
تعداد باگت 0 :عدد
زاویه 82 :درجه
کد کاال (بدون باگت)1101 :

8

)26 x 212 mm (24 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

07

40000066

09

40000064

08

40000060

22

40000069

21

40000040

20

40000046

شرح و کد محصول

تصویر محصول

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

باگت فلزی مکعبی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1080
کد کاال1121 :

آداپتور مکعبی  6خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1080

()24 ml

26×222 mm

(22×222 mm )1.4-22 ml

کد کاال4231 :

آداپتور مکعبی  12خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1080

()6 ml

21×222 mm

()0.4-4 ml

22×21 mm

کد کاال4230 :

آداپتور مکعبی  1خانه ،فالکون 40ml

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1080
کد کاال4216 :

روتور چهار شاخه 00 ،درجه

حداکثر دور چرخش 00222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ)30309 : (RCF
تعداد باگت 0 :عدد
زاویه 82 :درجه
کد کاال (بدون باگت)1321 :

باگت فلزی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1300
کد کاال1305 :

9

)12 x 224 mm (42 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

23

40000046

20

40000046

22

40000046

26

40000046

27

40000066

29

40000066

28

40000064

شرح و کد محصول

تصویر محصول

آداپتور فالکون  14mlچهارخانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1300

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

(26×212 mm )24 ml

کد کاال1153A :

(20×222 mm )2 ml
آداپتور چهارخانه با پولکی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1300
کد کاال1152A :

(26×222 mm )24 ml
(22×21 mm )2-22 ml
(24×221 mm )22 ml
()0 - 6 ml

22×64 mm

(26×222 mm )21 ml

روتور مخروطی استریپ

حداکثر دور چرخش 100222 :دور در دقیقه
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ)190902: (RCF
(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچالدار)
زاویه 02 :درجه
کد کاال160P :

درب روتور مخروطی استریپ با کد 160P
کد کاال5005 :

پولکی بزرگ

مناسب باگتهای
1368, 1368-81, 1700, 1700-81
یک عددی – کد کاال0116 :
پولکی بزرگ

مناسب باگتهای
1368, 1368-81, 1700, 1700-81
بسته  12عددی
کد کاال0116 :
پولکی کوچک

مناسب باگتهای 1372, 1701, 1370
یک عددی – کد کاال0101 :

11

2.1 ml

شرکت پل ایده آل تجهیز

لیست محصوالت
ردیف

کد انبار

62

40000060

61

40000066

60

40000069

63

40000060

60

40000066

62

40000064

66

40000060

شرح و کد محصول

تصویر محصول

پولکی کوچک

مناسب باگتهای 1372, 1701, 1370
بسته  12عددی
کد کاال0101 :
آداپتور تنظیم قطر حفره

باگتهای 1368-81 ,1700-81
یک عددی – کد کاال5001 :
آداپتور تنظیم قطر حفره

باگتهای 1368-81, 1700-81
بسته  12عددی
کد کاال5001 :
الستیک تنظیم ارتفاع حفره

باگتهای 1368-81, 1700-81
یک عددی – کد کاال5002 :
الستیک تنظیم ارتفاع حفره

باگتهای 1368-81, 1700-81
بسته  12عددی
کد کاال5002 :
ضربه گیر لوله مویی

روتور هماتوکریت با کد 1622
یک عددی  -کد کاال5001 :
ضربه گیر لوله مویی

روتور هماتوکریت با کد 1622
بسته  12عددی  -کد کاال5001 :

11

کد بازنگری6-0321 :

توضیحات
(لولههای مورد استفاده)

