
       Micropipeta monocanal de volume fixo parcialmente autoclavável Mod. GTFIB é usada na transferência de quantidade precisa 

de líquidos, em pequenos volumes, com fácil ajuste de volume por simples rotação do êmbolo, ergonômico, leve e com êmbolo de 

deslizamento suave,  que proporciona conforto e minimiza o cansaço das mãos. 

- Pistão em aço inox; 

- Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de “pipetagem reversa”, recomendada para soluções viscosas ou 

  detergentes;

- Ejetor automático de ponteiras que opera sem resistência para evitar contaminações;

- Forma do eixo ideal para trabalhos com frascos de boca estreita e tubos em geral;

- Código colorido para fácil identificação;

- Por ser desmontável, possibilita manutenção, limpeza e esterilização da ponta - Parcialmente autoclavável;

- Porta Cone durável, que oferece resistência elevada a choques e corrosão química;

- Cada micropipeta tem seu número de série individual e certificado de calibração próprios (calibração original de fábrica);

- Especificações conforme padrões DIN12650 & EN ISO 8655;

- Volumes disponíveis: 10uL, 20uL, 25uL, 50uL, 100uL, 200uL, 500uL, 1000uL;

Dados Técnicos Principais:

Materiais de Fabricação:

Legendas:
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LINHA - BIOPET

PA

PC

ABS

ABS

0.5 - 1000 µl (PVDF)

1000 - 5000 µl (PPS)

PAPA

- PA = poliamida;

- ABS = plástico ABS;

- PC = policarbonato;

- PVDF = uoreto de polivinilideno;

- PPS = Sulfeto de Polifenileno.



Modelo Volume µl E* < ± %

GTFIB-0060 10 µl 0,9

GTFIB-0070 20 µl 0,6

GTFIB-0080 25 µl 0,6

GTFIB-0100 100 µl 1,5

GTFIB-0110 200 µl 1,5

GTFIB-0150 500 µl 1,2

GTFIB-0160 1000 µl 1,2

 MICROPIPETA - MONOCANAL FIXO PARCIALMENTE AUTOCLAVÁVEL 

LINHA - BIOPET

- Micropipeta;

- Chave de calibração / abertura;

- Óleo lubrificante;

- Suporte para bancadas;

- Certificado calibração do fabricante;

- Manual de instruções.

Embalagem: 
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