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Akcesoria do zmywarek SMEG
Wózki iniekcyjne
nr katalogowy

opis

LM20*
LM20DS**

Jednopoziomowy wózek iniekcyjny do szkła
o wysokości max. 490 mm. ½ wózka jest
wyposażona w 20 dysz, ½ wózka jest
przeznaczona do ustawiania statywów lub
koszyków.

LM40*
LM40DS**

Jednopoziomowy wózek iniekcyjny do szkła
o wysokości max. 490 mm, wyposażony
w 40 dysz.

LM40S*
LM40SDS**

Iniekcyjny wózek załadowczy na górny
poziom zmywarki, wyposażony w 40 dysz do
szkła o wysokości max. 225 mm. Razem z
tym wózkiem można zastosować wózek CS2
z odpowiednimi statywami i/lub koszami.

LM80*
LM80DS**

Dwupoziomowy wózek iniekcyjny do szkła
o wysokości max. do 225 mm, wyposażony
w 80 dysz.

LR4*
LR4DS**
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Wózek iniekcyjny do reaktorów z (kolb
okrągłodennych), z 3-5 szyjkami, o pojemności do 3 litrów . Wózek jest wyposażony
w 12 dysz iniekcyjnych.
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LT20*
LT20DS**

Wózek iniekcyjny do cylindrów i butelek,
wyposażony w 18 dysz.

LB40*
LB40DS**

Wózek iniekcyjny do butyrometrów.

LB4*
LBT5*
LB4DS**
LBT5DS**

Wózek iniekcyjny do dużych butelek np.
o pojemności: 5, 10 litrów, wyposażony w 4/5
szczególnie sztywnych i wytrzymałych dysz.

LN8*
LN8DS**

Wózek iniekcyjny do dużych naczyń
wyposażony w 8 szczególnie sztywnych
i wytrzymałych dysz.

LB32*
LB32DS**

Dwupoziomowy wózek do butelek z wąską
szyjką. Mieści do 32 butelek o pojemności
250-1000 ml, średnicy do 101 mm i wysokości do 245 mm.

LPV40*
LPV40DS**

Wózek iniekcyjny do pipet wyposażony w 20
gniazd do pipet o długości max. 55 cm oraz
20 gniazd do pipet o długości max. do 49 cm.

LPT100*
LPT100DS**
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Wózek iniekcyjny do pipet o pojemności od
1 do 200 ml wyposażony w 100 gniazd.
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KP100*
KP200*
KP100DS**
KP200DS**

Jedno- (na górny poziom) i dwupoziomowe
wózki iniekcyjne do probówek, wyposażone
w 100/200 gniazd.

LPM2010*
LPM2010DS**

Wózek iniekcyjny do pipet, kolb, butelek z ¼
powierzchni wolnej, do nieiniekcyjnego
zmywania zlewek i innych przedmiotów
umieszczonych w koszach (np. probówek)
lub bezpośrednio na wózku. Wózek jest
wyposażony w 10 gniazd do pipet o długości
max. 55 cm i 20 gniazd do kolb (lub butelek)
o długości max. do 49 cm.

LPM2020* /
LPM2020DS**

Wózek iniekcyjny do pipet, kolb i butelek
wyposażony w 20 gniazd do pipet o długości
max. 55 cm oraz 20 gniazd do kolb (lub
butelek) o długości max. do 49 cm.

DYSZE

Dodatkowe, wymienne dysze i gniazda
iniekcyjne do wózków iniekcyjnych Smeg
(do kolb, cylindrów, butyrometrów, pipet,
probówek itp.). Długości od 90 do 260 mm,
różne średnice.

* wózki do zmywarek z systemem suszenia termodynamicznego GW0160, GW1160, GW3060
* * wózki do zmywarek z systemem suszenia iniekcyjnego (DS) GW4060, GW4090, GW4190
Wszystkie wózki, statywy i kosze wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304.
W ofercie firmy SMEG znajdują się również inne specjalistyczne kosze, wózki i akcesoria
do zmywarek. Istnieje także możliwość wykonania niestandardowego wyposażenia, dostosowanego
do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wózki, kosze i statywy nieniniekcyjne
nr katalogowy

opis

CS1-1

Uniwersalny wózek na górny poziom komory
mycia, z obrotowym ramieniem spryskującym,
do ustawiania statywów i koszy.

CS2

Uniwersalny wózek na dolny poziom komory
mycia, do ustawiania statywów i koszy.
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SB15
SB28

Statywy do kolb, zlewek, butelek i innych
naczyń z szerokim otworem o pojemności do
1000 ml. Statywy są wyposażone w sprężynujące podpórki do ustawiania naczyń.
Do użytku z wózkami CS1-1, CS2, LM20.

SB25
SB30

Statywy do kolb, zlewek, butelek i innych
naczyń z szerokim otworem o pojemności do
500 ml. Do użytku z wózkami CS1-1, CS2,
LM20.

CP105
CP132
CP192
CP222

Kosze do probówek. Każdy kosz jest
podzielony na 3 części z wyjmowanymi przegródkami. Pojemność 160-200 probówek.
Kosz zajmuje ¼ powierzchni wózków CS1-1
i CS2, może być też stosowany z wózkami
LM20 i LPM2010. Max. wysokość probówek
CP105 – 75 mm, CP132 – 105 mm, CP192 –
165 mm, CP222 – 200 mm.

CSK1/3

Kosz ze składanymi uchwytami na drobne
akcesoria i narzędzia. Wykonany z siatki ze
stali nierdzewnej o oczkach 5 x 5 mm.
Wymiary (d x s x w): 435 x 160 x 50 mm.

CSK2

Kosz ze składanymi uchwytami na drobne
akcesoria i narzędzia. Wykonany z siatki ze
stali nierdzewnej o oczkach 5 x 5 mm.
Wymiary (d x s x w): 450 x 225 x 50 mm.

RC1
RC1/2
RC1/4

Siatki do przykrywania koszy, mocowania
lekkich przedmiotów itp.

DPF1
DPF2
PF1
PF1/2
PF2

Siatka stalowa na dno wózków CS1-1, CS2
na całą lub ½ powierzchni
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CSMICRO1

Zamykany kosz na drobne przedmioty
i narzędzia laboratoryjne. Wykonany z siatki
ze stali nierdzewnej o oczkach 2 x 2 mm.
Wymiary (d x s x w): 240 x 235 x 55 mm.

CSMICRO2

Zamykany kosz na drobne przedmioty
i narzędzia laboratoryjne. Wykonany z siatki
ze stali nierdzewnej o oczkach 2 x 2 mm.
Wymiary (d x s x w): 100 x 80 x 45 mm.

CSMICRO3

Zamykany kosz na drobne przedmioty
i narzędzia laboratoryjne. Wykonany z siatki
ze stali nierdzewnej o oczkach 2 x 2 mm.
Wymiary (d x s x w): 280 x 168 x 45 mm.

D-CM1

Kosz na drobne narzędzia laboratoryjne,
otwarty, z uchwytami. Wykonany z siatki ze
stali nierdzewnej o oczkach 3 x 3 mm.
Wymiary (d x s x w): 300 x 155 x 115 mm.

PB50
PB100

Statyw na 56/32 butelek z szeroką szyjką
o pojemności 50/100 ml.

PB250
PB500

Statyw na 25/21 butelek z szeroką szyjką
o pojemności 250/500 ml.

PB1000

Statyw na 16 butelek z szeroką szyjką
o pojemności 1000 ml.

PB6000

Statyw do dużych kolb z wąską szyjką.

PD70I
PD70S
PD100S
PD100I

Statywy do płytek Petriego o średnicy
od 50 do 120 mm.
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PV105

Statyw na 105 szkiełek mikroskopowych,
wykonany ze stali nierdzewnej.

SL18

Statyw na 18 płytek chromatograficznych
200 x 200 mm, wykonany ze stali nierdz.,
wymiary (d x s x w): 465 x 215 x 130 mm.

SL9

Statyw na 9 płytek chromatograficznych
220 x 220 mm, wykonany ze stali nierdz.,
wymiary (d x s x w): 395 x 195 x 110 mm.

SL6

Statyw do płytek do oznaczania grupy krwi,
wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany od
góry, wymiary (d x s w): 485 x 145 x 80 mm.

Firma SMEG została założona w 1948 w Guastalli w północnych Włoszech. Przez lata zyskała w dziedzinie projektowania
i produkcji urządzeń gospodarstwa domowego pozycję porównywalną tylko z włoskimi markami samochodowymi, jak Ferrari,
Lamborghini czy Maseratti, lub włoskimi kreatorami mody, jak Armani, Versace, czy Prada.
Grupa SMEG zatrudnia obecnie ponad 2000 pracowników. Od ponad dwudziestu lat, ważną część jej produkcji stanowią
profesjonalne urządzenia przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i medycznych, a przede wszystkim automaty myjącodezynfekujące. W tej dziedzinie SMEG może poszczycić się imponującą ofertą: od urządzeń małych o pojemności komory
myjącej niewiele ponad 100 litrów, po wielkie myjnie o pojemnościach rzędu 460 litrów, czy przelotowe (dwudrzwiowe) myjnie
szpitalne, a także bogactwem wyposażenia. Urządzenia te są projektowane przy współpracy ich użytkowników i w oparciu
o najnowsze zdobycze wiedzy i techniki. Spełniają one wszystkie międzynarodowe normy, mające zastosowanie w tej
dziedzinie, także normy medyczne i ekologiczne.
Producent i dystrybutor zastrzegają prawo do wprowadzania zmian w oferowanych urządzeniach.
W celu uzyskania aktualnego opisu technicznego prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Dystrybucja i serwis w Polsce:

De Ville Biotechnology
www.deville.com.pl
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