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Rabat
20%

ważna do 15.12.2018

Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Core
Lekkie urządzenie do dużych zadań
Kompaktowy design pozwala na wykorzystanie mieszała do pracy w dygestoriach, z reaktorami oraz innymi
systemami produkcyjnymi.
Przeznaczone do mediów o małej i średniej lepkości (do 10 000 mPas) i objętości do 25 L
Duża średnica uchwytu pozwala no użycie dużych końcówek mieszających a także VISCO JET ®.
Szerokie możliwości aplikacyjne np.: homogenizacja, dyspergowanie, rozpuszczanie i inne

•
•
•
•
•
•

Moment obrotowy do 40 NCM
Prędkość obrotowa do 2000 [obr./min]
Lepkość medium do 10000 mPAs
Pokrętło do regulacji prędkości, z funkcją start i stop po naciśnięciu
Zegar
Przycisk "max" to krótkotrwałego utrzymania maksymalnej prędkości

Nr kat.

Nazwa

LLG-7983862

Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Core
Końcówka mieszają VISCO JET® 80 mm
(stal nierdzewna)

LLG-9816593

Ilość
(szt.)
1
1

Cena kat.
netto
4 067,81 zł
-

Cena netto
po rabacie*
3 254,25
2 170,46

Mieszadło magnetyczne Hei-Connect
Wyposażone w funkcje timera
Dostępne już nowe funkcje i rozszerzony zakres produktów

•

Osobny minutnik dla obrotów i grzania; zaleta: np. po zakończeniu grzania
próbka nadal będzie mieszana

•

Ochrona przed niezamierzonym uruchomieniem; minutnik musi być
uruchamiany przez operatora

•

Czas pozostały do zakończenia pracy minutnika można podejrzeć naciskając
przycisk

•
•

Wskaźnik aktywnego minutnika jest podświetlany
Koniec procesu sygnalizowany dźwiękiem

Nr kat.

Nazwa

LLG-7983862

Mieszadło magnetyczne Hei-Connect
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Ilość
(szt.)
1

Cena kat.
netto
4 470,28

Cena netto
po rabacie*
3 576,22

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 15.12.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen
specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO Sp. z o.o.. Wszystkie
podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy
kursie średnim NBP 4,2922 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie
możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do
klienta są wkalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów
z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.

