Nyhetsbrev Oktober 2018

Kjære Kunde
Slutten av året er nære og derfor har vi ekstra gode tilbud på en rekke produkter. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe
annet som kan vare av interesse. Du mottar dette nyhetsbrev fra HECO Laboratorieutstyr fordi du er registrert som kunde hos
oss.

Arium pakke - 34.997 NOK

Artnr
• H20-MA-UV-T
• H2O-CPR
• H2O-S-PACK
• H-2O-CBS-5-S
• 5441307H4--CE

Beskrivelse
Arium mini plus UV
Mini plus pre-treatment catridge
Scientific pack
5-liter bag
Sartopore 2; 0.2µm (qty 1)

Total sum: NOK 34 997.00. Inkluderer standard 1-års garanti

-90°C frysere fra. 381 liter - 73.900 NOK
Fra produsenten Arctiko tilbyr vi skapfryserne INTEGRA
med to kompressorer. Fryserene går ned til -90C, ved feil
på den ene kompressor holder den andre skapet stabilt
på -80 C. Dette gir en ekstra god sikkerhet for deres
prøver. Integra har god temperaturstabilitet, er
låsbare, designet uten flekt, oppvarmede dørkarmer for
minimal frostoppbygging, justerbart hyllesystem, alarm,
2 års fullgaranti og 5 år kompressorgaranti. Modeller fra
381 til 815 liter.
381 liter - 73.900 NOK.
496 liter - 81.900 NOK
610 liter - 88.900 NOK.
Vi tilbyr også ekstra rabatter på racks og flytende
nitrogentanker i slutten av året . Ta kontakt med
Patricia for mer informasjon.

Sartorius Presisjon og analysevekter opptil 20% rabatt
Svært nøyaktig analysevekter som dekker ditt behov for høy
presisjon, samtidig som det gir en god brukeropplevelse med tilvalg
av intern og ekstern kalibrering.
ENTRIS series: 20% rabatt
PRACTUM series: 20% rabatt
QUINTIX series: 10% rabatt
SECURA series: 10% rabatt
Ta kontakt med Shanu for mer informasjon.

Pulverisette 6 Planetary Mill til 61.800 NOK
Pulverisette 6 maler dere prøver fra 1 cm ned til < 1 μm. Typisk knusetid for å nå analytisk partikkel
størrelse er 4 minuter. RPM: 100-650 og maksimal prøvevolum er 225 ml. Enkel i bruk og vedlikehold.
Boller og baller i forskjellige materialer kan kjøpes til gode rabatter akkurat nå.
Priseksempel Pulverisette 6, 250 ml bolle og 15 mm baller i rustfritt stål - 73.760 NOK.
Ta kontakt med Patricia for mer informasjon.

Leter du etter små, robuste og pålitelige assistenter i laboratoriet?
Med Hei-TORQUE-serien kan du utvide applikasjonsområdene i laboratorierøreren. Forbedre ditt
daglige arbeid i laboratoriet med Heidolph smarte løsninger, laget i Tyskland.

Hei-TORQUE Silver Package Hei-TORQUE Gold 1 Package Hei-TORQUE Platinum Package
P/N 501-61019-00

P/N 501-61029-00

- Hei-TORQUE Value 100

-

Hei-TORQUE Precision 100 -

Hei-TORQUE Precision 200

- Telescope stand

-

Telescope stand

-

Telescope stand

- Clamp

-

Clamp

-

Clamp

Total sum: 16 890.00

Total sum: 18 830.00

P/N 501-62029-00

Total sum: 20 817.00

Hermle Sentrifuge Z 206 A for 12 X 15ml rør. 18.900 NOK
• max. Speed: 6000 rpm
• max. RCF: 4427 xg
• max. Volume: 6 x 50 ml /12 x 15 ml
• Speed range: 200 - 6000 rpm with 50 rpm increments / 10 rcf
increments
• Running time: 59 min 50 s / 10 s increments 99 h 59 min / 1 min
increments

• Active imbalance detection and cut-off
• One-hand closing
• Emergency lid lock
• Air cooling
• Diagnostic program
• 10 acceleration and 10 deceleration rates, possibility of
unbreaked deceleration
Klikk her for mer informasjon.

SHIELDSKIN™ ORANGE NITRILE™ 300
SHIELDskin ™ ORANGE NITRILE ™ 300
Laboratoriehanske - Kategori III PPE-hanske - Ambidextrous pulverfri oransje / hvit nitril
/ polychloroprenhanske - AQL 0.65 - Lang mansjett.
Str. S, M, L, XL 114,- pk a 50stk
http://shieldscientific.com/glove/shieldskin-orange-nitrile-300/

SHIELDskin CHEM ™ NEO NITRILE ™ 300
Laboratoriehanske, kjemisk hanske - Kategori III PPE-hanske - Ambidextrous pulverfri
rød / hvit polychloropren / nitrilhanske - AQL 0.65 - Lang mansjett.
Str. S, M. L. XL 218,- pk a 40stk
http://shieldscientific.com/brand/shieldskin-chem/

Petriskål, Usteril PS, 94/16 MM, UTEN RIBBER.
KUN 1,- Pr skål!
Greiner bio-one 632180
Uten ribber, Ø:90 mm, Høyde 16mm
Esker a 480 stk, med poser a 20 stk
480,- pr eske, så lenge lageret rekker
For mer informasjon, ta kontakt med Chris.

20% rabatt på følgende merker!
Vi rydder i inventaret og gir 20% rabatt på flere merker. Bestiller du innen
31. desember vil rabatten gjelde for all utstyr, forbruksvare og deler.

•
•
•
•

All utstyr til vei og anlegg fra Controls
All utstyr til hanskebokser og isolatorer fra M.Braun
All presisjonsutstyr fra World Precision Instruments
All utstyr til anlegg og industri fra Rocklabs Scott Automation
Ta kontakt med produktsjef Vinh (vinh@heco.no) hvis du har spørsmål eller
trenger hjelp til å bestille.

Vi håper dere finner våre høsttilbud interessante. For bestillinger, send oss en epost på bestilling@heco.no
Alle priser er gyldige til 31 desember 2018. Leveringstider varierer avhengig av lagerstatus, som regel 4-6 uker. Alle prisene er
FCA Lilleaker, Oslo eks. MVA, eventuelle miljø- og sikkerhetsgebyr (2%). Se ellers våre salgsbetingelser.
Spør oss om andre produkter. Vi kan tilby ekstra gode rabatter akkurat nå.

Fristet av tilbudene eller lurer du på noe annet? Trykk her for å bli kontaktet av HECO.
HECO-Laboratorieutstyr AS
Lilleakerveien 31
NO-0283 OSLO
Norway
Telefon: +47 24 12 59 59

