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Minicentrífuga de bancada



aplicações 
PROTEÍNAS
DNA/ RNA

•	 Centrifugação de amostras
•	 Extração de DNA/RNA
•	 Precipitação
•	 Spin de amostras

MINICENTRÍFUGA DE 
BANCADA

L0650

Alarmes sonoros que indicam 
o fim da operação programada. 
Parada automática do rotor ao final 
do procedimento.

Pés de borracha com ventosas 
promovem a fixação do 
equipamento na bancada e 
garantem estabilidade e baixa 
vibração durante o procedimento.

Tecla “Short Spin”, ideal para 
centrifugações rápidas sem 
necessidade de programação de 
tempo e velocidade.

Tampa com trava de segurança, 
impedem a abertura enquanto 
o rotor estiver em movimento. 
Abertura automática ao final da 
centrifugação.

Rotor para 06 tubos cônicos de 50mL



Centrífuga microprocessada de bancada para 
procedimentos laboratoriais com capacidade para 
6 tubos cônicos (tipo FALCON) de 50mL. Rotor fixo.

Sistema de trava de segurança que impede a 
abertura da tampa enquanto o rotor esteja em 
movimento. Abertura automática ao final do 
processo. Contém janela superior, permitindo 
ao operador a observação das amostras sem a 
necessidade de abertura da tampa.

Alarme sonoro indica o final do procedimento. 
Sistema de proteção das amostras contra 
aquecimento por meio de resfriamento com 
ventilação do sistema. Motor de indução sem 
escovas. Sistema de controle de balançeamento 
do rotor, impedindo seu funcionamento sem estar 
balanceado. Equipamento livre de manutenção.

Display de LCD de fácil visualização permite 
observar e programar parâmetros de tempo e 
velocidade (RPM E RCF [xg]) de maneira fácil e 
intuitiva. Potenciômetro e tacômetro digitais, 
ajuste linear. Todos os sistemas de proteção 
contam com alarmes sonoros e visuais com 
indicação de erro no display.

Possui exclusiva camada espaçadora no 
gabinete, proporcionando absorção de ruídos e 
centrifugação silenciosa. Pés com ventosas de 
borracha garantem a fixação perfeita sobre a 
superfície de trabalho assim como sua estabilidade 
durante sua operação. Gabinete fabricado em 
ABS de alto impacto e material inoxidável e super 
resistente. Pintura em epóxi.

Tecla “Short Spin” para centrifugações rápidas 
sem a necessidade de programação de tempo e 
velocidade. Rotor padrão de ângulo fixo incluso.

Manual de instruções totalmente em Português.
Totalmente adequado às normas internacionais de 
segurança.

L0650

Display LCD totalmente digital, 
com programação de tempo e 
velocidade (RPM ou RCF -xg). 
Interface de operação simples e 
de fácil visualização

Sistema de resfriamento por 
ventilação reduz o aquecimento 
durante a centrifugação, 
protegendo as amostras.

Motor de indução, sem 
escovas, alta durabilidade e 
robustez, dispensa manutenções 
preventivas.

modelo L0650

Capacidade do Rotor 6 tubos de 50mL

Velocidade máxima
RPM 100-5000rpm
RCF 2740 xg

Temporizador 0 segundos a 99 minutos e 59 
segundos

Velocidade
Aceleração 20 segundos
Desaceleração 20 segundos

Tensão / potência 110V (60Hz) - 220V (50Hz) / 200W 
Tipo de rotor Fixo, ângulo fixo
Alternância RPM/RCF Sim
Densidade máxima das amostras 1,2g/mL
número máximo de amostras 6
dimensões (C x L x A) 44cm X 36cm X 25cm
peso com rotor 10,4 Kg
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