
Gerber Instruments 

NOVINKA – Odstředivka Gerber Compact III



Odstředivka Gerber Compact III

Gerber Instruments, od svého založení v roce 1892,
vyvíjí a vyrábí analytická zařízení a nástroje pro kontrolu
kvality v mlékárenském průmyslu.
Pro stanovení tuku v mléce a mléčných výrobcích a
stanovení rozpustnosti sušených mlék jsou odstředivky
základním zařízením v každé laboratoři.

S novou víceúčelovou odstředivkou Compact III lze
provádět tyto metody:
- Stanovení tuku podle Gerbera a Babcocka
- Stanovení rozpustnosti podle Gerbera a ADPI

Odstředivka Gerber Compact III má vysoké
bezpečnostní standardy, spolehlivost a následující
vlastnosti:
- Silné pouzdro z ocelového plechu s lakováním

odolným vůči kyselinám
- Bezpečnostní zámek pro zabránění otevření
odstředivky během provozu
- Motor s elastickým ložiskem pro plynulý chod
- Zvýšená přesnost díky regulované rychlosti
- Zastavení z důvodu nevyváženosti kvůli
nerovnoměrnému plnění nebo náhlému rozbití
skla

Odstředivka Compact III s univerzálním rotorem a 
násadami pro butyrometry/rozpustnost

Univerzální rotor s 8 násadami na rozpustnost ADPI

Specifikace

Řízení mikroprocesor

Časovač 0 – 99 min

Ohřev 600 W – do 65°C

Gerber rotor Pro 8 nebo 12 
butyrometrů

Univerzální rotor Bez násad (objednávat zvlášť)

Napětí 230 VAC, 60 Hz

Rozměry 430 x 535 x 285 mm

Hmotnost 23 kg bez rotoru a násad
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Katalogové číslo Typ

03.4100 Odstředivka Compact III s 8-mi místným univerzálním 
rotorem – bez násad (objednat zvlášť)

03.4101 Butyrometr/rozpustnost násady Gerber pro 8 míst z 
mosazi a 8 redukčních kroužků z nerezavějící oceli

03.4102 Násady pro stanovení rozpustnosti ADPI pro 8 míst a 8 
redukčních kroužků z nerezavějící oceli

03.4103 Násady pro Babcock zkumavky pro 8 míst z 
nerezavějící oceli

03.4200 Odstředivka Compact III/8 včetně Gerber rotoru a 8 
násad na butyrometry/rozpustnost z nerezavějící oceli

03.4300 Odstředivka Compact III/12 včetně Gerber rotoru a 12 
násad na butyrometry/rozpustnost z nerezavějící oceli


