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ANALYTISK KEMI

Densitet
Forbindelser, urenheder 
og materialer kan 
identificeres ved at måle 
deres fysiske struktur, 
brydningsindeks og andre 
egenskaber. Du kan følge 
din proces i laboratoriet, i 
produktionen eller i felten 
ved at måle ledningsevne, 
opløst ilt, specifikke ioner 
og andre parametre.

DENSITO DENSITETSMÅLER
Densito hjælper dig med alt fra kvalitetskontrol af dine varer, til kvalitetssikring af slutproduktet. 
Med DensitoPro får du en bærbar densitetsmåler hvor, du nemt og enkelt kan måle dine prøver ved 
hjælp af joysticket, der styrer den automatiske prøvetagningspumpe. Med RFID scanneren kan du 
nemt scanne dine prøver, hvilket mindsker registreringsfejl.

Varenr. 30330858

Tilbudspris kr. 22.574,00,
Normalpris kr. 28.390,00

DO-METER -  
DESOLVED OXYGEN/OPLØST ILT  
Mængden af ilt er vigtig for næsten alle levende organismers 
overlevelse. Med Seven2Go DO-meter kan du måle mængden af 
disolved oxygen, hvad enten du arbejder med miljøovervågning af 
vandafløb eller monitorerer en fermenteringsproces, hvor du vil 
sikre at mediet får nok ilt til at vokse.

 
Med Seven2Go S9 DO-meter Kit får du

 9 robust og bærbart DO-meter som er IP67 
beskyttet

 9 et solbeskyttet display som gør det muligt 
altid at kunne aflæse dine resultater

 9 LED-status lampe, der sikrer dig hurtig data af 
høj kvalitet

Varenr. 30207972

Tilbudspris kr. 14.476,00  
Normalpris kr. 17.610,00

SPAR
5.816,-

SPAR
3.134,-
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DENSITET AF FAST STOF
En stabil vægt med et densitetskit er vigtig, når du gerne 
vil kende massefylden af et fast stof, og ønsker et præcist 
resultat. 
Vælg det kit der passer præcis til din vægt, og få alle de 
dele du har behov for. Så er du sikret at det passer til 
netop den vægt du har valgt. 

ANALYTISK KEMI

LEDNINGSEVNE 
Gør din overvågning af omvendt osmose, 
rengøringsprocedurer, kontrol af kemiske processer 
og af industrielt spildevand, nem og pålidelig med pH/
Cond meter SevenDirect SD23 Kit. Pålidelige resultater 
afhænger af valget af den rigtige eletrode.
I SevenDirect SD23 Kit får du et stationært meter med 
2 kanaler, så du nemt og hurtigt kan måle både pH og 
ledningsevne.

TITRERING MED BRAND TITRETTE  
Titrer dine prøver og overfør resultaterne direkte til din PC. Dette 
eliminerer transskriptionsfejl under registrering af data og lever op 
til GLP. 
Med hver dataoverførsel sender buretten den titrerede volumen, 
instrumentets serienummer, den nominelle volumen og 
justeringsværdien samt den næste planlagte kalibreringsdato. 
Dermed er alle rå-data samlet og vises sammen med faktisk dato/
tidsstempel fra pc’en.

Varenr. 30671567

Tilbudspris kr. 18.988,00
Normalpris kr. 23.495,00

Varenr. 4760241 - 10ml / 4760251 - 25ml / 4760261 - 50ml

Tilbudspris kr. 8.764,00
Normalpris kr. 10.735,00

SPAR
4.507,-

SPAR
1.971,-

Varenr. YDKO4 10 mg
Pris kr. 3.990,00

Varenr. YDKO43 0.1-1.0 mg
Pris kr. 4.990,00

SPECIAL
PRIS
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LIFE SCIENCE

Life Science 
Arbejder du med 
kultivering, filtrering 
eller høst af celler, PCR, 
oprensning af proteiner 
eller DNA, assays i plader 
eller mikrobiologi QC? Vi 
har en række produkter 
som vil gøre dit arbejde 
nemmere og mere sikkert. 

Mini 96
Med MINI 96 får du en 96 kanal pipette, som med sit lille footprint kan flyttes mellem dine LAF-
bænke og hurtigt og enkelt fylde dine plader eller reformatere fra 96 til 384 brønde. Den er intuitiv 
med sit store og lyse display, og vandt i 2022 MINI 96 “General Lab Scientists’ Choice Award by 
SelectScience”.

Varenr. 4801/4802/4803/4804
Tilbudspris kr. 86.211,00
Normalpris kr. 91.000,00

FÅ MERE TID MED D-ONE
ASSIST PLUS er en af de mest fleksible semi-automatiske 
pipetterobotter, og med den nye tilføjelse af D-ONE får du 
nu uendelige applikationer på ASSIST PLUS.
D-ONE giver mulighed for overførsel fra individuelle rør 
eller brønde på ASSIST PLUS pipetteringsrobotten.

Du får en ergonomisk løsning, som giver dig tid til at udfylde protokoller, fylde op i laboratoriet og 
bruge tid på dine andre opgaver. Kombiner din ASSIST PLUS med det antal kanaler og volumener, 
som du har behov for og få en fleksibel løsning for under 200.000 kr.

FÅ EN  
FLEKSIBEL  

LØSNING FOR 
< 200.000 KR.

Varenr. Beskrivelse Rabat Pris Spar
Varenr. 4505 Assist Plus 15%     133.111,00           13.484,00
Varenr. 4539 D-ONE Bundle 10%      58.693,00             6.522,00
Varenr. 4621.....4646 VIAFLO 8 – 16 CH 17% Fra 8.453,00 Op til 2.871,00
Varenr. 4721.....4764 VOYAGER 4 – 12 CH 17% Fra 19.235,00 Op til 4.235,00

SPAR
4.507,-
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LIFE SCIENCE

SARTOLAB BOTTLETOPS OG RECIEVERFLASK 
Vakuumfiltrering  
Hurtigt - fordi du med multistanderen kan filtrere op til 6 prøver på en gang i forskellige 
volumener. 
Nemt -  fordi du klikker det passende filter på i standeren. Brug dit eget vakuumsug eller 
tilføj en lille kompakt e.jet pumpe.

Vælg Bottletop-løsningen med integreret filter, til dine laboratorieflasker  
og rør, som du anvender til filtrering.  
F.eks. SartoLab BT - 500ml 0,22 mm PES, 12 stk.

SARTOCLEAR DYNAMICS 
Optimer din filtreringsproces af din cellekultur med SartoClear Dynamics. 
Tilsæt SartoClear Dynamics til din prøve, som opløses inden den filtreres. SartoClear Dynamics vil 
skabe baner ned mod filtret og holde din filtrering hurtig, uden at tilstoppe og uden af afgive noget til 
dine celler. 

Køb med eller uden filter.

Varenr. 180E14-E
Tilbudspris kr. 1.135,00
Normalpris kr. 1.510,00

VIVASPIN 
Koncentration af biologiske prøver. Opkoncentrer dine proteiner eller vira  
med spinrør. 

 9 Du får en nem håndtering af spinfiltrene, som er designet så du nemt kan  
arbejde videre med dit koncentrerede produkt

 9 Filtret er designet så dine prøver ikke kører tør
 9 For en hurtigere filtrering og gennemtrængning bruges Turbomodellerne, der har et større 
membran antal, og en hurtigere RC-membran

 9 Vi guider dig til den korrekte Cut-Off værdi på din membran,  
og det rigtige spinrør udfra volumen og molekylevægt

Pris fra kr. 862,00 for 25. stk.

Se også lagersalg på bagsiden.

SPAR
22%
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Varenr. 159000
Tilbudspris kr. 4.306,00
Normalpris kr. 4.890,00

SPAR

 584,-

LIFE SCIENCE

ARIUM LABORATORIEVANDANLÆG 
At have en stabil og en høj kvalitet af sit laboratorievand er nødvendigt for at sikre reproducerbare 
resultater og forebygge tidstunge gentagelser af forsøg. Vi tilpasser Arium Ultrapure anlæg til dit 
laboratorie ud fra dit vandforbrug, analyseopgaver og laboratorieplads, så du får den helt rigtige 
vandkvalitet både efter miljø og økonomi.

Arium Laboratorievandanlæg 
Med Arium laboratorieanlæg 
får du en økonomisk og stabil 
løsning til dit laboratorievand 
hvad enten du arbejder med 
molekylær biologi, Life Science, 
analytisk kemi, histologi eller 
Elisa.

Se den ønskede 
værdi både ved 
0,055S/cm og 

18,2MOhm x cm 

MARLENE PETERSEN
Salgs-og produktspecialist 
Tlf. +3168 0708
mp@dandiag.dk

Vi hjælper med at vælge det helt rigtige vandanlæg til dit 
laboratorie. Kontakt Marlene for mere information.

VACUSIP 
Med sit lille footprint og batterifunktion, er VACUSIP den ideelle 
bordløsning til aspiration af små mængder væske. Du får et vakuum-
aspirationssystem på 500 ml med lavt støjniveau, som er  
uafhængig af en ekstern pumpe. 



7

KONTAKT OS PÅ TLF. 43 43 30 57 ELLER SE MERE PÅ WWW.DANDIAG.DK

OHAUS VARMEBLOK MED PLADS TIL TO BLOKKE
Den digitale model giver dig optimal temperaturensartethed og stabilitet for gentagne  
resultater.

Varenr. 30392082
Tilbudspris kr.5.195,00 
Normalpris kr. 6.120,00

LIFE SCIENCE

Med OHAUS varmeblok får du en alsidig 
løsning til applikationer, der kræver 
temperaturstabilitet. Vælg mellem mere end 40 
blokke. Blokkene kan udskiftes, når behovet for 
nye opstår.

OHAUS MINI CENTRIFUGE  
Den lille og kraftfulde mini-centrifuge fra OHAUS 
er hurtig og pålidelig, og kan centrifugere både 
1,5/2,0 ml rør og 8-strip PCR rør. Med et enkelt klik 
skifter du rotoren, og centrifugen er klar med det 
samme.

Varenr. 30134156
Tilbudspris kr. 1.432,00
Normalpris kr. 1.790,00

WIZARD VORTEX MIXER 
Slip for at holde trykket mens du vortexer. 
Ergonomi har stor betydning i laboratoriet, og der 
er mange faktorer der spiller ind. Med Wizard 
Vortex Mixer får din hånd og arm et hvil, da 
mixeren selv starter når den registrerer prøven. 

Varenr. F202A0175
Tilbudspris kr. 1.595,00
Normalpris kr. 2.125,00

SPAR

 925,-

SPAR

 20%

SPAR

 530,-
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VÆSKEHÅNDTERING

PICUS PIPETTE - DEN MEST ERGONOMISKE PIPETTE 
FOR DINE ARME OG SKULDRE  
Picus elektronisk pipette er en let og ergonomisk pipette, hvor du vælger 
mellem en række prædefinerede programmer. 

PICUS NXT PIPETTER
Få et nemmere workflow med Picus Nxt ved at programmere dine  
steps fra din protokol.  

TACTA MANUEL PIPETTE & 
MULTIPACK 
Med Tacta manuel pipette får du en ubesværet og sik-
ker pipettering, med nøjagtige og pålidelige resultater 
hver gang. Tacta med det ergonomiske design ligger 
godt i hånden, og den bløde stempelgang og spids-
afskydning gør Tacta til en af de mest ergonomiske 
pipetter på markedet. 
Den smarte låse-funktion under displayet forhindrer 
ændring af din volumen midt i en arbejdsgang.

Du får hjælp til din pipettering med
 9 Mix-funktionen hvor pipetten selv mixer din prøve
 9 Count-funktionen hvor pipetten tæller dit antal af pipetteringer 
 9 Track-funktionen hvor pipetten tracker dit arbejde igennem 
pladen, så du ved hvor langt du er

Picus Nxt indeholder 
 9 bruger log-in
 9 kalibrerings reminder  
 9 ekstra Blow-out funktion

Afprøv selv de nye fordele -  få Picus NxT på prøve og benyt dig af vores 
Byt til Nyt kampagne på både Picus og Picus NxT med 30% rabat 
frem til 31. december 2022!

Benyt dig af vores Byt til Nyt kampagne med 35% 
rabat frem til 31. december 2022!

BYT  
TIL NYT 
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Air Displacement  
Med den korrekte pipette for-
bedrer du ikke kun din præci-
sion og nøjagtighed, men også 
din ergonomi. Air Displace-
ment pipetter kan med et stem-
pel styre væsken i din spids 
ved hjælp af en luftpude, hvor 
væsken ikke er i kontakt med 
stemplet. Husk, at beskytte din 
pipette ved at anvende pipet-
tefiltre, medmindre du bruger 
filterspidser.
Med Air Displacement pipet-
te opnår du høj præcision ved 
vandige opløsninger, buffere og 
fortyndet syre og base.

VÆSKEHÅNDTERING

Positive Displacement  
Har du tyktflydende, flygtige 
eller skummende væsker, får 
du en bedre håndtering og 
præcision med Positive Dis-
placement pipetter. 
Pipetternes stempel sidder 
inden i spidsen, og din væ-
ske kommer derfor i direkte 
kontakt med stemplet, hvilket 
giver dig en høj præcision og 
nøjagtighed på dine viskøse 
væsker. 
Med Positive Displacement 
pipetter får du en pipette, der 
kan pipettere helt op til 50 ml. 
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VÆSKEHÅNDTERING

EPPENDORF E3 PIPETTE 
Eppendorf E3 er den klassiske dispenser, som du finder i mange laboratorier. 
Anvend den til tyktflydende væsker og opnå et bedre resultat.  
E3 er kompatibel med CombiTips fra Eppendorf. 

BRAND HANDYSTEP TOUCH 
Med det intuitive touch screen får du en række funktioner på din HandyStep 
touch, der gør det let for dig at udføre hverdagens pipetteringsopgaver. 
HandyStep touch S fås også med ekstra funktioner til mere krævende 
opgaver, og er kompatibel med andre spidser end BRAND-spidser.
Gør din pipettering mere fleksibel og anvend den type dispenserspids du 
allerede har i dit laboratorie.

Varenr. 705201 Startpakke inkl. ladestander

Tilbudspris kr. 6.950,00
Normalpris kr. 8.175,00

Varenr. EP4987000371 startpakke inkl. ladestander

Tilbudspris kr. 5.776,00
Normalpris kr. 7.220,00

GOD PIPETTETEKNIK HØRER SAMMEN MED  
GOD ERGONOMI 
Vi tilbyder undervisning i brugen af dit laboratorieudstyr på et professionelt og forståeligt niveau. 
  
Ønsker du mere viden om hvordan du forbedrer din nøjagtighed, og hvilke pipetteprincipper der 
passer bedst til din type pipetteringer, så kontakt Sabine for mere information og booking af et 
Pipetteteknik og ergonomi kursus.

Kontakt 
I er meget velkommen til at kontakte Sabine med specifikke ønsker eller 
forslag, så vi sikrer, at undervisningen målrettes jeres behov. 

Pris pr. person  
Pris: Kr. 5.000,00 ved op til 10 deltagere inkl. kursusbevis, ekskl. kørsel.

SABINE KÄHLER 
Salgs-og produktspecialist 

Tlf. +45 3116 9067 
sk@dandiag.dk

Du får viden om
 9 hvordan du opnår ensartede resultater
 9 de mest anbefalede teknikker fra fabrikanten
 9 pipettering i praksis - ”do’s and don’ts”
 9 ergonomiske forhold du skal være opmærksom på

SPAR

20%

SPAR
1.225,-
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DATAINTEGRITET
CUBIS II 
Standardiseret workflow, audit 
trail, sporbarhed, bruger-login, 
direkte dataoverførsel til lims, 
datasikkerhed, elektronisk 
signatur.......

Er disse ord en del af din hverdag, 
kæmper du med at få dine systemer til 
at tale sammen, og sikre integriteten af 
den data der sendes fra vægte til Lims 
systemer? 

Som den eneste vægt på markedet, 
opfylder Cubis II vægte alle krav 
til 21CFR part 11 annex B. Med 
automatisk level, indbygget deionisering 
og IsoCal, får du udover dataintegritet, 
optimal resultatsikkerhed ved alle dine 
vejeopgaver. 

Vi tilbyder undervisning i dataintegritet og brugen 
af systemer på et fagligt og forståeligt niveau. 
Ønsker du mere information eller at booke et 
seminar, så kontakt os på salg@dandiag.dk 

GRATIS  
INSTALLATION 

+ KURSUS 
 I VEJETEKNIK

EX. KØRSEL
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FOOD
MYBRIX 
LOMMEREFRAKTOMETER 
Bestem den optimale høsttid for frugt 
og grønt, eller lav kvalitetskontrol af din 
juice, vin eller mælkeprodukt. MyBrix 
med det kompakte lommedesign, er klar 
til hurtig måling af enhver prøve af føde- 
og drikkevarer. MyBrix har automatisk 
temperaturkompensation af resultaterne. 
Anbring prøven på prismet, tryk på knappen, 
og aflæs resultatet i den ønskede skala inden 
for 2 sekunder.

SEVEN2GO FOOD-KIT
Seven2Go bærbare ph-meter giver dig fuld GLP-support og dataoverførsel både i felten, produktionen 
og i laboratoriet. pH-meteret med IP67, kan sænkes ned til en meter i vand, og du måler nemt pH på 
kød, ost, frugt eller grøntsager, da den spydformede spids er designet til nem gennemboring af faste 
og halvfaste materialer.
I Food-kittet er der alt hvad du har behov for, til at starte dine pH-mållinger.  
Der medfølger en uGo-transportkasse som holder dit pH-meter beskyttet,  
samt en InLab Solids Go-ISM pH-elektrode.

Procesovervågning 
er vigtig for at opnå 
den rette kvalitet 
og kvantitet. Ved at 
følge udviklingen 
i f.eks. pH, kan 
du finde det helt 
rette slutpunkt i dit 
forløb.

Varenr. 30693200
Tilbudspris kr. 2.845,00
Normalpris kr. 3.480,00

SPAR

635,-

Varenr. 30207952
Tilbudspris kr. 6.295,00 
Normalpris kr. 8.030,00

SPAR

1.735,-

MOISTURE ANALYSER
Ønsker du at kende vandindholdet i f.eks. plastik, fødevarer, kosmetik, 
råmaterialer og kemikalier, og er reproducerbare og hurtige resultater 
vigtige for dig?  Så kontakt os for mere information om produkterne fra 
Sartorius. 
Sartorius model MA160  har infrarød opvarmning, der sikrer ensartet 
og hurtig tørring af prøven. Modellen kommer med en indbygget guide, 
som hjælper med udformning af metoden til netop din prøve. 
MA160 er ideel til både R&D og produktion til flydende og faste 
prøver som f.eks. pasta, og giver hurtigt reproducerbare og pålidelige 
resultater. Data til GMP er sporbart og metoder, resultater og 
kalibreringer kan overføres direkte til excel eller printer. 

SPAR
 5.000,-

Varenr. MA160
Tilbudspris kr. 34.520,00 
Normalpris kr. 39.520,00
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DAGLIGDAGEN I LABORATORIET

OHAUS RYSTEBORD  
Spar tid og få hurtigere resultater. Det pålidelige 
rystebord fra OHAUS er designet til at optimere din 
blandingsproces, til et hurtigere og bedre resultat. 

Varenr. 30391900

Tilbudspris kr. 7.175,00 
Normalpris kr. 8.970,00

ENTRIS II
ENTRIS II er en stabil vægt der giver hurtige, stabile og reproducerbare resultater både som grovvægt 
og som analysevægt.
Basis modellen BCE har 12 indbyggede programmer, der dækker ethvert laboratories behov for 
basale, men helt nøjagtige vejeopgaver. BCA Advanced giver dig flere muligheder for dataoverførsel, 
øget vejesikkerhed, pipettecheck-app., level-hjælp og IsoCAL. 

SPAR
1.795,-

Advanced Førpris Tilbudspris
BCA224-1S 32.150,00 26.000,00
BCA4202i-1S 22.615,00 18.300,00
BCA23i-1S 27.845,00 22.550,00
Essentiel Førpris Tilbudspris
BCE 224i-1S 15.735,00 12.800,00
BCE 4202i-iS 13.620,00 11.000,00
BCE 423i-1S 11.880,00 9.600,00
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DAGLIGDAGEN I LABORATORIET

PH-METER SEVENDIRECT SD20 STIRRER KIT 
Med det nyeste pH-meter SevenDirect fra Mettler Toledo, får du et alsidigt, hurtigt og pålideligt 
pH-meter med automatisk elektrode genkendelse, hvilket sikrer at du altid får noteret de 
korrekte udstyrs data. 

Varenr. 30671555

Tilbudspris kr. 10.621,00 
Normalpris kr. 13.825,00

pH-metret fås som et kit og er klar til brug, samt en 
InLab Expert-Pro ISM-pH-/temperatur-elektrode 
der er robust og vedligeholdelsesfri. Den magnetiske 
omrører sørger for at din prøve hele tiden er 
homogeniseret, mens du måler. Med de smarte 
bufferbreve får du en nem og hurtig kalibrering af din 
elektrode, og undgår samtidig spild ved anvendelse af 
store bufferflasker der risikerer at udløbe inden de er 
opbrugt.

SPAR

3.204,-

Find filret der  
passer dig bedst
Bestil en sprøjtefilter-
guide til din 
opslagstavle, så du 
får valgt den rigtige 
minisart til dine 
analyser. Bestil på 
salg@dandiag.dk

MINISART 
Med en diameter på 28mm gør Minisart-filtrene det nemmere at få væsken filtreret. Trykket på 
sprøjten er lavere, og du får en mere ergonomisk filtrering.
Sæt eventuelt 2 filtre sammen med luerlock for at få præ-filtreret prøven inden sterilfiltrering. Har du 
krævende vandige opløsninger, kan du vælge Minisart NML plus  
med indbygget ekstra glasfiber membran.

Priser fra kr. 655,00  - 50 stk. enkeltpakkede, sterile.
Kr. 3.870,00 - 500 stk. løst pakket. 
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Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. 
Tilbuddene kan ikke kombineres med andre rabatter. Priserne er ex moms.

DENNIS NIELSEN
Salgs-og produktspecialist

Tlf. +45 5385 5800 
dn@dandiag.dk

SABINE KÄHLER 
Salgs-og produktspecialist 

Tlf. +45 3116 9067 
sk@dandiag.dk

MARLENE PETERSEN
Salgs-og produktspecialist 

Tlf. +3168 0708
mp@dandiag.dk

Telefon: +45 4343 3057

 E-mail: salg@dandiag.dk

 Web: www.dandiag.dk

Åbningstider: 
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00 
Fredag: 8.00 - 13.30

KONTAKTINFO

KONTAKT OS

KONKURRENCE

VIND ET KURSUS 
EFTER EGET VALG 
Vi tilbyder faglig sparring 
og undervisning i brugen af 
dit laboratorieudstyr på et 
professionelt og forståeligt  
niveau.

Med vores kurser får du 
den nyeste viden inden for 
laboratoriebranchen, vejledning i 
god ergonomi og en gennemgang 
af funktionerne på dit 
laboratorieudstyr.

Scan QR-koden, udfyld 
formularen, og deltag i 
konkurrencen om et valgfrit 
kursus for dig og dine kollegaer.

VÆRDI 
5.000,-

SCAN

Konkurrencen udløber den 22. december 2022



LAGERSALG
Filtre - sælges som ikke-sterile

Varenr Beskrivelse Pris Antal Sterilitets udløb

VS0111 Vivaspin 500 5.000 MWCO PES 718,25 1 2022-04

VS0121 Vivaspin 500 30.000 MWCO PES 718,25 1 2022-06

VS0201 Vivaspin 2 10.000 MWCO PES 932,75 2 2021-10

VS0231 Vivaspin 2 50.000 MWCO PES 932,75 3 2022-01 *2  -  2022-08

VS0291 Vivaspin 2 3.000 MWCO PES 932,75 2 2022-07

VS04T01 Vivaspin Turbo 4 10.000 MWCO PES 1426,75 2 2022-05

VS04T02 Vivaspin Turbo 4 10.000 MWCO PES 4134,00 2 2022-06

VS04T11 Vivaspin Turbo 4 5.000 MWCO PES 1426,75 1 2022-05

VS04T21 Vivaspin Turbo 4 30.000 MWCO PES 1426,75 1 2021-12

VS04T22 Vivaspin Turbo 4 30.000 MWCO PES 4134,00 1 2022-06

VS04T92 Vivaspin Turbo 4 3.000 MWCO PES 4134,00 2 2021-11  -  2022-05

VS0621 Vivaspin 6 30.000 MWCO PES 1342,25 2 2021-08

VS15RH12 Vivaspin 15R 5.000 MWCO Hydrosart 3194,75 2 2022-05

VS15T21 Vivaspin Turbo 15 30.000 MWCO PES 932,75 2 2022-03

VS15T31 Vivaspin Turbo 15 50.000 MWCO PES 932,75 1 2021-12

VS15T32 Vivaspin Turbo 15 50.000 MWCO PES 3412,50 1 2021-11

VS15T41 Vivaspin Turbo 15 100.000 MWCO PES 932,75 1 2021-08

VS15T42 Vivaspin Turbo 15 100.000 MWCO PES 3412,50 1 2021-12

VS2002 Vivaspin 20 10.000 MWCO PES 3308,50 2 2022-01  -  2022-06

VS2011 Vivaspin 20 5.000 MWCO PES 952,25 2 2021-09

VS2032 Vivaspin 20 50.000 MWCO PES 3308,50 1 2022-08

VS2041 Vivaspin 20 100.000 MWCO PES 926,25 2 2021-10

VS2051 Vivaspin 20 300.000 MWCO PES 952,25 2 2021-07

VF20H1 VIVAFLOW 200 5,000 MWCO HYDROSART 3246,75 2 dec 22

VF20P9 VIVAFLOW 200 3,000 MWCO PES 3246,75 1 nov 22

VS-IX01SH24 VIVAPURE S MINI H, PACK OF 24. 1579,50 2 Dec22

VS-IX01QH24 VIVAPURE Q MINI H, PACK OF 24. 1579,50 2 jan 22

VF05H2 VIVAFLOW 50 R 30,000 MWCO Hydrosart,1 Un 1764,75 2 dec 22

VN02H01 Vivacon 2 10,000 MWCO HYDROSART 25/BOX 991,25 2 2022-09

VF20P0 VIVAFLOW 200 10,000 MWCO PES 3246,75 2 2022-02

VF20P3 VIVAFLOW 200 50,000 MWCO PES 3246,75 1 2021-12

Vægte - udgåede modeller

Entris5201i-1s 5,2kg 1 dec, intern kalibrering 5500,00 1

Entris623i-1s 620g 3 dec, Intern kalibrering m hus 9000,00 1

MSA225S-100-DI Cubis 220g 5dec singlerange, Isocal, autolevel, Intern De-ionisering 113000,00 1

Pipetter - gamle modeller

LH-745421 Picus NxT. 1 edition 12ch 0,2-10µl 8275,00 1

LH-745441 Picus NxT. 1 edition 12ch 5-120µl 8275,00 2

730010 eLINE pipette 1SC 0,1-5µl 2510,00 3

730420 eLINE pipette 12 CH 0,2-10µl 4800,00 2

Kontakt os for mere information og bestilling på salg@dandiag.dk

UDSALG
Varene sælges efter ”Først til mølle-princippet”.


