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Odstředivka Gerber Universal

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
další aplikace jsou odstředivky základním zařízením v
každé laboratoři.

Mnohoúčelová univerzální odstředivka Universal je
předprogramována na tyto metody:
- Stanovení tuku podle Gerbera (350 x g)
- Index rozpustnosti v sušeném mléce (164 x g)
- Extrakční metody Roese-Gottlieb/Mojonnier (80 x g)
- 1 variabilní rozmezí rychlosti (200 -1300 rpm)- na žádost

Odstředivka Gerber Universal 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 Universal se speciálním rotorem
pro 36 butyrometrů

Specifikace

Řízení mikroprocesor

Časovač 0 – 255 min

Ohřev 1200 W – do 65°C

Univerzální rotor Bez násad

Speciální rotor Včetně násad

Napětí 230 VAC, 60 Hz

Rozměry 640 x 640 x 450 mm

Hmotnost 47 kg bez rotoru

MILCOM servis a.s.
Hostivařská 538/56
102 00 Praha 10
tel.: +420 734 418 117
e-mail: info@milcom.cz

Katalogové číslo Typ

03.3110-12 Odstředivka Universal, bez ohřevu,               
s univerzálním rotorem na 12 pozic,          
bez násad (nutno objednat samostatně)

03.3110-36 Odstředivka Universal, bez ohřevu, se 
speciálním rotorem včetně 36 násad

03.3112-12 Odstředivka Universal, s ohřevem a 
univerzálním rotorem na 12 pozic,            
bez násad (nutno objednat samostatně)

03.3112-36 Odstředivka Universal, s ohřevem a 
speciálním rotorem včetně 36 násad



Příslušenství pro odstředivku Gerber Universal

Univerzální rotor pro odstředivku Gerber Universal

Katalogové číslo Typ

03.3300 12 - míst, bez násad             
(nutno objednat samostatně)

Násady pro univerzální rotor (nutno objednat samostatně)

Katalogové číslo Typ

03.1630 Násady Gerber z nerezavějící oceli, ᴓ 
vnitřní 26 mm, pr butyrometry, 
zkumavky na rozpustnost a tuby na 
Rose-Gottliebs

03.1631 Násady na tuby pro ADPI rozpustnost z 
nerezavějící oceli, ᴓ vnitřní 31 mm

03.1632 Násada pro Mojonnierovi tuby z 
nerezavějící oceli s držákem

03.1633 Násady pro Babcockovy zkumavky z 
nerezavějící oceli, ᴓ vnitřní 38 mm

Speciální rotor pro odstředivku Gerber Universal

Katalogové číslo Typ

03.3340 Kompletní s 36 pozicemi pro 
butyrometry Gerber a pro zkumavky na 
stanovení rozpustnosti dle Gerbera

03.3341 Násady pro speciální rotor z 
nerezavějící oceli, ᴓ vnitřní 26 mm


