
Wytrząsarki orbitalne Light Duty
Wytrząsarki do stosowania w 
środowiskach ekstremalnych
Wytrząsarki orbitalne Heavy Duty
Wytrząsarki o ruchu kołyszącym lub 
falującym
Wytrząsarki posuwisto-zwrotne
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Wytrząsarki otwarte

Ingeniously Practical
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Rodzina produktów
Wytrząsarka do stosowania w 

środowiskach  
ekstremalnych

Wytrząsarka orbitalna Heavy 
Duty

Wytrząsarka orbitalna Heavy 
Duty

Wytrząsarka orbitalna Heavy 
Duty

Model SHEX1619DG SHHD1619AL SHHD1619DG SHHD2325AL

Zakres prędkości od 15 do 500 obr./min od 25 do 500 obr./min od 15 do 500 obr./min od 25 do 500 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin od 1 do 120 min od 1 sekundy do 160 godzin od 1 do 120 min

Ruch Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny

Orbita 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm

Maks. obciążenie 16 kg 16 kg 16 kg 22,7 kg

Alarm dźwiękowy  —  —

Czujnik obciążenia  —  —

Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy

Środowisko CO2    

Ochrona przed przeciążeniem  —  —

Kalibracja użytkownika (pręd-
kość)  —  —

Interfejs RS232  —  —

Taca w zestawie (dług. × szer.) 27,9 × 33 cm 27,9 × 33 cm 27,9 × 33 cm 45,7 × 61 cm

Opcje tacy / platformy  
(dług. × szer.)

27,9 × 33 cm, 33 × 33 cm,  
45,7 × 45,7 cm, 45,7 × 61 cm 

Regulowana platforma 
Platforma rozdzielna

27,9 × 33 cm, 33 × 33 cm,  
45,7 × 45,7 cm, 45,7 × 61 cm 

Regulowana platforma 
Platforma rozdzielna

27,9 × 33 cm, 33 × 33 cm,  
45,7 × 45,7 cm, 45,7 × 61 cm 

Regulowana platforma 
Platforma rozdzielna

45,7 × 61 cm, 45,7 × 76,2 cm 
Regulowana platforma 
Duża platforma nośna

Rodzina produktów Wytrząsarka orbitalna  
Light Duty

Wytrząsarka orbitalna  
Light Duty

Wytrząsarka orbitalna  
Light Duty

Wytrząsarka orbitalna  
Light Duty

Model SHLD0415AL SHLD0403DG SHLD0415DG SHLDMP03DG

Zakres prędkości od 40 do 300 obr./min od 100 do 1200 obr./min od 40 do 300 obr./min od 100 do 1200 obr./min

Zegar nie dot. od 1 sekundy do 160 godzin od 1 sekundy do 160 godzin od 1 sekundy do 160 godzin

Ruch Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny

Orbita 15 mm 3 mm 15 mm 3 mm

Maks. obciążenie 3,6 kg 3,6 kg 3,6 kg 4 mikropłytki /  
2 stojaki na mikroprobówki

Alarm dźwiękowy —   

Czujnik obciążenia — — — —

Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy

Środowisko CO2    

Ochrona przed przeciążeniem —   

Kalibracja użytkownika (pręd-
kość) — — — —

Interfejs RS232 — — — —

Taca w zestawie (dług. × szer.) 29,9 × 22,2 cm 29,9 × 22,2 cm 29,9 × 22,2 cm 27,9 × 19,7 cm

Opcje tacy / platformy  
(dług. × szer.) nie dot. Regulowana platforma Regulowana platforma nie dot.

Wskazówki dotyczące wyboru wytrząsarki otwartej
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* Maksymalne wartości prędkości i kąta nachylenia mogą być inne przy dużych lub niezrównoważonych obciążeniach.  
** Przy centralnym ułożeniu na tacy.

 Tak

Rodzina produktów Wytrząsarka o ruchu 
kołyszącym

Wytrząsarka o ruchu 
kołyszącym Wytrząsarka falująca Wytrząsarka falująca Wytrząsarka  

posuwisto-zwrotna

Model SHRK04DG SHRK07AL1 SHWV02DG SHWV02AL SHRC0719DG

Zakres prędkości od 1 do 50 obr./min* od 1 do 75 obr./min* od 1 do 30 obr./min* od 1 do 75 obr./min* od 20 do 300 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 
godzin od 1 do 120 min od 1 sekundy do 160 

godzin od 1 do 120 min od 1 sekundy do 160 
godzin

Ruch Kołyszący Kołyszący Falujący Falujący Posuwisto-zwrotny

Orbita Kąt nachylenia: od 0 
do 15°

Kąt nachylenia: od 0 
do 15°

Kąt nachylenia: od 0 do 
20° *

Kąt nachylenia: od 0 
do 16° Skok: 19 mm

Maks. obciążenie 4,5 kg** 7,3 kg** 2,3 kg** 2,3 kg** 6,8 kg

Alarm dźwiękowy  —  — 

Czujnik obciążenia — — — — 

Typ silnika Silnik krokowy Silnik krokowy Silnik krokowy Silnik krokowy Silnik DC bezszczotkowy

Środowisko CO2  —  — 

Ochrona przed przeciążeniem  —  — 

Kalibracja użytkownika 
(prędkość) — — — — 

Interfejs RS232 — — — — 

Taca w zestawie (dług. × szer.) 32,4 × 25,4 cm 35,6 × 27,9 cm 29,9 × 22,2 cm 35,6 × 27,9 cm 27,9 × 33 cm

Opcje tacy / platformy  
(dług. × szer.) Taca sztaplowana Taca sztaplowana Taca sztaplowana —

27,9 × 33 cm, 33 × 33 cm,  
45,7 × 45,7 cm, 45,7 × 

61 cm 
Platforma rozdzielna

Rodzina produktów Wytrząsarka orbitalna 
Heavy Duty

Wytrząsarka orbitalna 
Heavy Duty

Wytrząsarka orbitalna 
Heavy Duty

Wytrząsarka orbitalna 
Heavy Duty

Wytrząsarka orbitalna 
Heavy Duty

Model SHHD2325DG SHHD4525DG SHHD4550DG SHHD6825DG SHHD6850DG

Zakres prędkości od 20 do 500 obr./min od 15 do 500 obr./min od 15 do 300 obr./min od 15 do 500 obr./min od 15 do 300 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 
godzin

od 1 sekundy do 160 
godzin

od 1 sekundy do 160 
godzin

od 1 sekundy do 160 
godzin

od 1 sekundy do 160 
godzin

Ruch Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny

Orbita 25 mm 25 mm 51 mm 25 mm 51 mm

Maks. obciążenie 22,7 kg 45,4 kg 45,4 kg 68 kg 68 kg

Alarm dźwiękowy     

Czujnik obciążenia     

Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy

Środowisko CO2     

Ochrona przed przeciążeniem     

Kalibracja użytkownika 
(prędkość)     

Interfejs RS232     

Taca w zestawie (dług. × szer.) 45,7 × 61 cm 61 × 61 cm 61 × 61 cm 61 × 91 cm 61 × 91 cm

Opcje tacy / platformy  
(dług. × szer.)

45,7 × 61 cm, 45,7 × 76,2 cm 
Regulowana platforma 
Duża platforma nośna

61 × 61 cm 
Duża platforma nośna

61 × 61 cm 
Duża platforma nośna

61 × 91 cm 
Duża platforma nośna

61 × 91 cm 
Duża platforma nośna

Wytrząsarki otwarte
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Wytrząsarki Light Duty są przeznaczone do pracy z  obciążeniem do 3,6  kg. Wybierz 
spośród dwóch orbit i zakresów prędkości, aby zoptymalizować mieszanie próbek. Model 
sterowany mikroprocesorem dostępny także jako model analogowy z podstawową 
regulacją prędkości, dwa modele cyfrowe zawierające matę antypoślizgową, którą można 
zdjąć w celu zamontowania zacisków do kolb i stojaków na probówki bezpośrednio na tacy, 
oraz cyfrowy model wytrząsarki do mikropłytek, który może utrzymać do 4 mikropłytek lub  
2 stojaki na mikroprobówki.

• Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia jednostajny rytm wytrząsania
• Potrójny napęd mimośrodowy zapewnia bezawaryjne działanie  

i ciągłość eksploatacji
• Funkcje bezpieczeństwa obejmują regulację prędkości i ochronę  

przed przeciążeniem

Wytrząsarki orbitalne Light Duty
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Opis Model Numer produktu

Wytrząsarka orbitalna Light Duty SHLD0415AL 30391893

Wytrząsarki orbitalne  
Light Duty
• Sterowanie mikroprocesorowe o zmiennej prędkości
• Kompaktowa konstrukcja
• Orbita 15 mm
Lekka analogowa wytrząsarka OHAUS to ekonomiczne urządzenie przeznaczone 
do laboratoriów szkolnych i zastosowań wymagających podstawowego  
zakresu wytrząsania.

Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i łatwo się mieści pod 
większością wyciągów i inkubatorów.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Pokrętło regulacyjne: proste pokrętło do ustawiania prędkości w skali od 1 do 10.

Funkcje bezpieczeństwa:
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od 0 do 40°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Techniki hydrolizy, barwienie/odbarwianie i ogólne procedury wytrząsania.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia 
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 29,9 × 22,2 cm. 

Specyfikacja

Zakres prędkości od 40 do 300 obr./min

Orbita 15 mm

Maksymalne obciążenie 3,6 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 29,9 × 22,2 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

41,3 × 254 × 10,2 cm

Waga z opakowaniem 11,3 kg

Wytrząsarki otwarte
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Opis Model Numer produktu

Wytrząsarka orbitalna Light Duty z orbitą 3 mm SHLD0403DG 30391900

Wytrząsarka orbitalna Light Duty z orbitą 15 mm SHLD0415DG 30391914

Specyfikacja

Zakres prędkości
SHLD0403DG 
SHLD0415DG

 
od 100 do 1200 obr./min 
od 40 do 300 obr./min

Dokładność prędkości +/-2% powyżej 100 obr./min 
+/-2 obr./min poniżej 100 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita
SHLD0403DG 
SHLD0415DG

 
3 mm  
15 mm 

Maksymalne obciążenie 3,6 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 29,9 × 22,2 cm

Wymiary ogólne  
(dł. x szer. x wys.)

41,3 × 25,4 × 10,2 cm

Waga z opakowaniem 11,3 kg

Wytrząsarki orbitalne  
Light Duty
• Wytrząsarka ogólnego przeznaczenia
• Wyświetlacze LED wyświetlające prędkość i czas
• Orbita 3 mm lub 15 mm
Lekka cyfrowa wytrząsarka orbitalna OHAUS sprawdza się idealnie w szerokim 
zakresie zastosowań. Taca posiada gumową matę antypoślizgową. Matę można 
wyjąć w celu zamontowania na tacy różnych opcjonalnych zacisków do kolb lub 
stojaków na probówki.

Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i łatwo się mieści pod 
większością wyciągów i inkubatorów.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Wyświetlacz LED: sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada oraz 
czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi jednoczesne  
śledzenie obu ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność i dokładność  
wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej odległości.    
Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym włączeniu.

Funkcje bezpieczeństwa:
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2.
SHLD0403DG: od -10 do 60°C
SHLD0415DG: od -10 do 40°C
Maksymalna wilgotność względna 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komórek, testy immunologiczne i badania białek.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia 
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 29,9 × 22,2 cm.

Wytrząsarki otwarte
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Opis Model Numer produktu

Wytrząsarka Light Duty  
do mikropłytek SHLDMP03DG 30391907

Specyfikacja

Zakres prędkości od 100 do 1200 obr./min

Dokładność prędkości ± 2%

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita 3 mm

Maksymalne obciążenie 4 mikropłytki lub 2 stojaki na mikro-
probówki

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 27,9 × 19,7 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

41,3 × 25,4 × 10,2 cm

Waga z opakowaniem 11,3 kg

Wytrząsarki orbitalne  
Light Duty
• Utrzymuje do 4 mikropłytek lub 2 stojaki  

na mikroprobówki
• Obsługuje płytki głębokostudzienkowe
• Zegar z alarmem dźwiękowym
Wytrząsarka do mikropłytek OHAUS nadaje się idealnie do testów 
immunologicznych i ogólnych zastosowań wymagających wytrząsania 
mikropłytek, jest przeznaczona do użytku w różnych warunkach otoczenia.

Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i łatwo się mieści pod 
większością wyciągów i inkubatorów. Podstawa zapewnia trwałość i dodatkową 
stabilność.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Wyświetlacz LED: Sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada oraz 
czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi jednoczesne 
śledzenie wszystkich ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność  
i dokładność wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej 
odległości.   Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po 
ponownym włączeniu.

Funkcje bezpieczeństwa:
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości w 
celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2 w 
temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Testy ELISA i badania DNA.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką.

Wytrząsarki otwarte
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Idealna do zastosowań, w których wymaga się optymalnych dla wzrostu komórek 
poziomów CO2 i wilgotności, wytrząsarki do środowisk ekstremalnych są przeznaczone 
do użytku w warunkach skrajnych, takich jak inkubatory CO2. Pilot zdalnego sterowania 
(który przyczepia się na magnes do zewnętrznej części większości inkubatorów) pozwala 
na zewnętrzną kontrolę ustawień, podstawa wytrząsarki jest umieszczana wewnątrz 
inkubatora. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia równomierne wytrząsanie podczas 
bezpiecznego zwiększania prędkości do zdefiniowanej wartości.

• Opatentowany system wytrząsania Accu-Drive zapewnia dokładność  
i kontrolę prędkości

• Zewnętrzna kontrola ustawień bez zakłócania atmosfery inkubatora
• Sterowanie za pomocą touchpada z wyświetlaczami LED pokazującymi 

prędkość i czas

Wytrząsarki do stosowania w 
środowiskach ekstremalnych
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Specyfikacja

Zakres prędkości od 15 do 500 obr./min

Dokładność prędkości powyżej 100 obr./min ± 1%  
wyznaczonej prędkości 
poniżej 100 obr./min ± 1 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita 19 mm

Maksymalne obciążenie 16 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 27,9 × 33 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

Wytrząsarka 29,4 × 35,5 × 14,9 cm

Panel kontrolny 15,0 × 35,6 × 11,2 cm

Waga z opakowaniem 22,2 kg

Wytrząsarki do stosowania  
w środowiskach ekstremalnych
• Przeznaczone do stosowania w inkubatorach CO2

• Przystosowane do środowisk ekstremalnych  
o wilgotności do 100%

• Zdalny panel kontrolny jest mocowany na większości 
inkubatorów za pomocą magnesu

Wytrząsarka orbitalna OHAUS do środowisk ekstremalnych jest przeznaczona 
do szerokiej gamy zastosowań, w tym do kultur komórek wymagających CO2  
i wilgotności do optymalnego wzrostu. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie podczas bezpiecznego zwiększania prędkości  
do zdefiniowanej wartości.

Funkcje operacyjne:
System wytrząsania Accu-Drive: opatentowany system wytrząsania Accu-Drive 
zapewnia wyjątkową kontrolę prędkości, precyzję i trwałość. System wytrząsania 
stale monitoruje prędkość wytrząsania i utrzymuje wyznaczoną wartość nawet 
przy zmieniającym się obciążeniu. Kiedy wartość prędkości ustawiona jest 
powyżej 100 obr./min, dokładność wynosi ± 1% zdefiniowanej prędkości. Kiedy 
wartość prędkości ustawiona jest poniżej 100 obr./min, dokładność prędkości 
wynosi ± 1 obr./min.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Pilot zdalnego sterowania: panel sterowania znajduje się poza inkubatorem. 
Umożliwia to łatwy podgląd lub zmianę ustawień z zewnątrz inkubatora bez 
zakłócania jego atmosfery. Płaski kabel ma długość 1,68 m i z łatwością można 
go przełożyć pod drzwiczkami inkubatora przez port urządzenia. Sterownik 
można zamocować za pomocą magnesu na większości drzwi inkubatorów; 
można go również umieścić na stole laboratoryjnym.
Wyświetlacz LED: sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada oraz 
czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi jednoczesne 
śledzenie obu ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność i dokładność 
wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej odległości.   
Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym włączeniu.
Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkową komunikację w celu rejestracji 
danych i sterowania urządzeniem.
Tryb kalibracji prędkości: umożliwia użytkownikowi automatyczną zmianę 
kalibracji wyświetlacza prędkości.

Funkcje bezpieczeństwa:
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i świetlne są aktywowane, 
kiedy system napotyka nieprawidłowość.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy. Alarm posiada opcjonalną funkcję wyciszania, którą można ustawić 
z poziomu touchpada.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
od -10 do 60°C przy w wilgotności do 100%.

Zastosowanie:
Kultury komórek, badanie rozpuszczalności, procedury ekstrakcji.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenie jest 
również wyposażone w antypoślizgową gumową matę o wymiarach 27,9 × 33 cm.

Wytrząsarki otwarte

Opis Model Numer produktu

Wytrząsarka do stosowania  
w środowiskach ekstremalnych SHEX1619DG 30391816
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Dzięki dopuszczalnemu obciążeniu w zakresie od 16 do 68 kg i ponad 70 opcjom wyposażenia 
dodatkowego wydajne wytrząsarki OHAUS mogą służyć do wielu różnych zastosowań. 
Dostępne w wersji analogowej i cyfrowej ze sterowaniem mikroprocesorowym zapewniają 
równomierne wytrząsanie przy zmiennej prędkości, dostosowując się do zdefiniowanego 
poziomu prędkości. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną wartość i uruchomi się 
ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania. Wbudowana taca i gumowa mata 
antypoślizgowa na wyposażeniu wszystkich modeli.

• Opatentowany system wytrząsania Accu-Drive zapewnia dokładność  
i kontrolę prędkości

• Sterowanie za pomocą touchpada z niezależnymi wyświetlaczami  
LED pokazującymi prędkość i czas w modelach cyfrowych

• Funkcje bezpieczeństwa obejmują regulację prędkości  
i czujnik obciążenia

Wytrząsarki orbitalne Heavy Duty
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Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 16 kg SHHD1619AL 30391802

Specyfikacja

Zakres prędkości od 25 do 500 obr./min

Zegar od 1 do 120 min

Orbita 19 mm

Maksymalne obciążenie 16 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 27,9 × 33 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

41,3 × 35,5 × 14,9 cm

Waga z opakowaniem 22,2 kg

Wytrząsarka orbitalna  
Heavy Duty
• Sterowanie mikroprocesorowe
• Działanie ciągłe lub czasowe
• Maksymalne obciążenie 16 kg
Analogowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym 
obciążeniu 16 kg jest przeznaczona do szeregu różnych zastosowań, w których 
wymagane jest podstawowe sterowanie procesem wytrząsania. Urządzenie 
zapewnia powtarzalny ruch, który rozkłada się równo na całej powierzchni tacy.

Funkcje operacyjne:
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Wytrząsarka automatycznie wznowi działanie po 
przerwie w zasilaniu.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Pokrętła regulacji: proste pokrętła do ustawiania prędkości i temperatury  
w skali od 1 do 10.

Funkcje bezpieczeństwa:
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od 0 do 40°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zawiesiny bakteryjne, barwienie/odbarwianie i ogólne wstrząsanie.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenie jest rów-
nież wyposażone w antypoślizgową gumową matę o wymiarach 27,9 × 33 cm.

Wytrząsarki otwarte
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Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 16 kg SHHD1619DG 30391811

Specyfikacja

Zakres prędkości od 15 do 500 obr./min

Dokładność prędkości powyżej 100 obr./min ± 1% 
wyznaczonej prędkości 
poniżej 100 obr./min ± 1 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita Orbita 19 mm

Maksymalne obciążenie 16 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 27,9 × 33 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

41,3 × 35,5 × 14,9 cm

Waga z opakowaniem 22,2 kg

Wytrząsarka orbitalna  
Heavy Duty
• Wyjątkowa kontrola prędkości, dokładność i trwałość
• Wyświetlacze LED wyświetlające prędkość i czas
• Tryb kalibracji prędkości
Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym obciążeniu 
16 kg jest przeznaczona do szeregu różnych zastosowań, w których wymagane 
są dokładne i powtarzalne wyniki (np. do hodowli komórek). Sterowanie 
mikroprocesorowe zapewnia jednostajne wytrząsanie podczas bezpiecznego 
zwiększania prędkości do zdefiniowanej wartości.

Funkcje operacyjne:
System wytrząsania Accu-Drive: opatentowany system wytrząsania Accu-Drive 
zapewnia wyjątkową kontrolę prędkości, precyzję i trwałość. System wytrząsania 
stale monitoruje prędkość wytrząsania i utrzymuje wyznaczoną wartość nawet 
przy zmieniającym się obciążeniu. Kiedy wartość prędkości ustawiona jest 
powyżej 100 obr./min, dokładność wynosi ± 1% zdefiniowanej prędkości. Kiedy 
wartość prędkości ustawiona jest poniżej 100 obr./min, dokładność prędkości 
wynosi ± 1 obr./min.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Wyświetlacz LED: sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada oraz 
czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi jednoczesne 
śledzenie obu ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność i dokładność 
wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej odległości.   
Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym 
włączeniu.
Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkową komunikację w celu rejestracji 
danych i sterowania urządzeniem.
Tryb kalibracji prędkości: umożliwia użytkownikowi automatyczną zmianę 
kalibracji wyświetlacza prędkości.

Funkcje bezpieczeństwa:
Czujnik obciążenia: wbudowany czujnik obciążenia wykrywa niezrównoważone 
warunki i automatycznie redukuje prędkość do bezpiecznego poziomu, aby 
ochronić próbki.
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy. Alarm posiada opcjonalną funkcję wyciszania, którą można ustawić 
z poziomu touchpada.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komórek, badanie rozpuszczalności, procedury ekstrakcji.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenie jest 
również wyposażone w antypoślizgową gumową matę o wymiarach 27,9 × 33 cm.

Wytrząsarki otwarte
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Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 23 kg SHHD2325AL 30391837

Specyfikacja

Zakres prędkości od 25 do 500 obr./min

Zegar od 1 do 120 min

Orbita 25 mm

Maksymalne obciążenie 22,7 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy 45,7 × 61 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

61,0 × 67,8 × 14,9 cm

Waga z opakowaniem 49,5 kg

Wytrząsarka orbitalna  
Heavy Duty
• Sterowanie mikroprocesorowe
• Działanie ciągłe lub czasowe
• Maksymalne obciążenie 22,7 kg
Analogowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym 
obciążeniu 23 kg jest przeznaczona do zadań wymagających dużych obciążeń. 
Urządzenie zapewnia powtarzalny ruch, który rozkłada się równo na całej 
powierzchni tacy.

Funkcje operacyjne:
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Wytrząsarka automatycznie wznowi działanie po 
przerwie w zasilaniu.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Pokrętła regulacji: proste pokrętła do ustawiania prędkości i temperatury  
w skali od 1 do 10.

Funkcje bezpieczeństwa:
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od 0 do 40°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zawiesiny bakteryjne, barwienie/odbarwianie i ogólne wstrząsanie.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia dostarczane  
są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 45,7 × 61 cm.

Wytrząsarki otwarte
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Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 23 kg SHHD2325DG 30391844

Specyfikacja

Zakres prędkości od 20 do 500 obr./min

Dokładność prędkości powyżej 100 obr./min ± 1% wyzna-
czonej prędkości 
poniżej 100 obr./min ± 1 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita 25 mm

Maksymalne obciążenie 22,7 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy 45,7 × 61 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

61,0 × 67,8 × 14,9 cm

Waga z opakowaniem 49,5 kg

Wytrząsarka orbitalna Heavy 
Duty
• Opatentowany system wytrząsania Accu-Drive
• Wyświetlacze LED wyświetlające prędkość i czas
• Maksymalne obciążenie 22,7 kg
Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym obciążeniu  
jest przeznaczona do szeregu różnych zastosowań z udziałem większych  
i cięższych ładunków, w których wymagane są dokładne i powtarzalne wyniki.

Funkcje operacyjne:
System wytrząsania Accu-Drive: opatentowany system wytrząsania Accu-Drive 
zapewnia wyjątkową kontrolę prędkości, precyzję i trwałość. System wytrząsania 
stale monitoruje prędkość wytrząsania i utrzymuje wyznaczoną wartość nawet 
przy zmieniającym się obciążeniu. Kiedy wartość prędkości ustawiona jest 
powyżej 100 obr./min, dokładność wynosi ± 1% zdefiniowanej prędkości. Kiedy 
wartość prędkości ustawiona jest poniżej 100 obr./min, dokładność prędkości 
wynosi ± 1 obr./min.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Wyświetlacz LED: sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada oraz 
czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi jednoczesne śle-
dzenie obu ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność i dokładność wyników 
przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej odległości.   Wyświetlacz 
pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym włączeniu.
Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkową komunikację w celu rejestracji 
danych i sterowania urządzeniem.
Tryb kalibracji prędkości: umożliwia użytkownikowi automatyczną zmianę 
kalibracji wyświetlacza prędkości.

Funkcje bezpieczeństwa:
Czujnik obciążenia: wbudowany czujnik obciążenia wykrywa niezrównoważone 
warunki i automatycznie redukuje prędkość do bezpiecznego poziomu, aby 
ochronić próbki.
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy. Alarm posiada opcjonalną funkcję wyciszania, którą można ustawić 
z poziomu touchpada.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komórek, badanie rozpuszczalności, procedury ekstrakcji.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia 
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 45,7 × 61 cm.

Wytrząsarki otwarte



15www.ohaus.com

Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 45 kg z orbitą 25 mm SHHD4525DG 30391865

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 45 kg z orbitą 51 mm SHHD4550DG 30391872

Specyfikacja

Zakres prędkości
SHHD4525DG
SHHD4550DG

 
od 15 do 500 obr./min 
od 15 do 300 obr./min

Dokładność prędkości powyżej 100 obr./min ± 1% wyzna-
czonej prędkości 
poniżej 100 obr./min ± 1 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita
SHHD4525DG
SHHD4550DG

 
25 mm  
51 mm 

Maksymalne obciążenie 45,4 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 61 × 61 cm

Wymiary ogólne 
(dług. × szer. × wys.)

72,9 × 67,8 × 17,0 cm

Waga z opakowaniem 90,8 kg

Wytrząsarka orbitalna  
Heavy Duty
• Opatentowany system wytrząsania Accu-Drive
• Maksymalne obciążenie 45,4 kg
• Dostępne z orbitą 25 mm lub 51 mm
Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu  
45 kg. Posiada silniejszy mechanizm napędowy i większe orbity zapewniające 
optymalne wytrząsanie większych naczyń.

Funkcje operacyjne:
System wytrząsania Accu-Drive: Opatentowany system wytrząsania zapewnia 
wyjątkową kontrolę prędkości, precyzję i trwałość. System wytrząsania stale 
monitoruje prędkość wytrząsania i utrzymuje wyznaczoną wartość nawet przy 
zmieniającym się obciążeniu. Kiedy wartość prędkości ustawiona jest powyżej 
100 obr./min, dokładność wynosi ± 1% zdefiniowanej prędkości. Kiedy wartość 
prędkości ustawiona jest poniżej 100 obr./min, dokładność prędkości wynosi ± 
1 obr./min.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe i 
bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną i 
stabilną pracę.
Wyświetlacz LED: sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada oraz 
czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi jednoczesne 
śledzenie obu ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność i dokładność 
wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej odległości.   
Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym 
włączeniu.
Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkową komunikację w celu rejestracji 
danych i sterowania urządzeniem.
Tryb kalibracji prędkości: umożliwia użytkownikowi automatyczną zmianę 
kalibracji wyświetlacza prędkości.

Funkcje bezpieczeństwa:
Czujnik obciążenia: wbudowany czujnik obciążenia wykrywa niezrównoważone 
warunki i automatycznie redukuje prędkość do bezpiecznego poziomu, aby 
ochronić próbki.
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy. Alarm posiada opcjonalną funkcję wyciszania, którą można ustawić 
z poziomu touchpada.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od -10 do 60°C, przy wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komórek, badanie rozpuszczalności, procedury ekstrakcji.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia 
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 61 × 61 cm.

Wytrząsarki otwarte
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Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 68 kg z orbitą 25 mm SHHD6825DG 30391879

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciążeniu 68 kg z orbitą 51 mm SHHD6850DG 30391886

Specyfikacja

Zakres prędkości
SHHD6825DG 
SHHD6850DG

 
od 15 do 500 obr./min 
od 15 do 300 obr./min

Dokładność prędkości powyżej 100 obr./min ± 1%  
wyznaczonej prędkości 
poniżej 100 obr./min ± 1 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita
SHHD6825DG
SHHD6850DG

 
25 mm 
51 mm

Maksymalne obciążenie 68 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 61 × 91 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

74,4 × 91,4 × 17,0 cm

Waga z opakowaniem 104,4 kg

Wytrząsarka orbitalna Heavy 
Duty
• Opatentowany system wytrząsania Accu-Drive
• Dostępne z orbitą 25 mm lub 51 mm
• Tryb kalibracji prędkości
Orbitalne wytrząsarki cyfrowe OHAUS o maksymalnym obciążeniu 68 kg 
to urządzenia przeznaczone do największych obciążeń. Mają najsilniejszy 
mechanizm napędowy i większe orbity zapewniające optymalne wytrząsanie 
większych naczyń.

Funkcje operacyjne:
System wytrząsania Accu-Drive: opatentowany system wytrząsania Accu-
Drive zapewnia wyjątkową kontrolę prędkości, precyzję i trwałość. System stale 
monitoruje prędkość wytrząsania i utrzymuje wyznaczoną wartość nawet przy 
zmieniającym się obciążeniu. Kiedy wartość prędkości ustawiona jest powyżej 
100 obr./min, dokładność wynosi ± 1% zdefiniowanej prędkości. Kiedy wartość 
prędkości ustawiona jest poniżej 100 obr./min, dokładność prędkości wynosi  
± 1 obr./min.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potrójny napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę.
Wyświetlacz LED: sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada oraz 
czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi jednoczesne 
śledzenie obu ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność i dokładność 
wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej odległości.   
Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym 
włączeniu.
Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkową komunikację w celu rejestracji 
danych i sterowania urządzeniem.
Tryb kalibracji prędkości: umożliwia użytkownikowi automatyczną zmianę 
kalibracji wyświetlacza prędkości.

Funkcje bezpieczeństwa:
Czujnik obciążenia: wbudowany czujnik obciążenia wykrywa niezrównoważone 
warunki i automatycznie redukuje prędkość do bezpiecznego poziomu, aby 
ochronić próbki.
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy. Alarm posiada opcjonalną funkcję wyciszania, którą można ustawić 
z poziomu touchpada.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od -10 do 60°C, przy wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komórek, badanie rozpuszczalności, procedury ekstrakcji.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia 
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 61 × 91 cm.

Wytrząsarki otwarte
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Wytrząsarki o ruchu kołyszącym lub falującym OHAUS są przeznaczone do szeregu różnych 
zadań laboratoryjnych w różnych warunkach otoczenia. Wytrząsarki o ruchu kołyszącym 
generują ruch przypominający huśtawkę, natomiast wytrząsarki o  ruchu falującym 
zapewniają łagodny ruch falujący w 3 wymiarach umożliwiający precyzyjną kontrolę 
prędkości. Dostępne w wersji cyfrowej ze sterowaniem mikroprocesorowym i w bardziej 
ekonomicznej wersji analogowej. Wszystkie modele posiadają matę antypoślizgową,  
a większość ma w zestawie tacę sztaplowaną.

• Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia precyzyjną kontrolę
• Kąt nachylenia i prędkość można regulować w trakcie  

działania urządzenia
• Funkcje bezpieczeństwa obejmują regulację prędkości i ochronę  

przed przeciążeniem

Wytrząsarki o ruchu kołyszącym 
lub falującym
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Ruch kołyszący

Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrząsarka o ruchu 
kołyszącym, 1-poziomowa  SHRK07AL1 30391954

Analogowa wytrząsarka o ruchu 
kołyszącym, 2-poziomowa SHRK07AL2 30391961

Wytrząsarki o ruchu  
kołyszącym lub falującym
• Sterowanie prędkością, nachyleniem i czasem
• Maksymalne obciążenie 7,3 kg
• Model dwupoziomowy podwaja wydajność roboczą
Analogowa wytrząsarka o  ruchu kołyszącym OHAUS to łatwa w obsłudze  
i ekonomiczna opcja do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest 
kołyszący ruch wytrząsarki. Wytrząsarka o  ruchu kołyszącym jest idealna do 
hodowli komórek i hydrolizy i można jej używać w różnych warunkach otoczenia. 
Urządzenie dostarczane jest z gumową matą antypoślizgową o wymiarach  
35,6 × 27,9 cm.

Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i mieści się pod większością 
wyciągów i inkubatorów. Wersja dwupoziomowa zwiększa wydajność przy takiej 
samej ilości potrzebnego miejsca i zapewnia odstęp 8,9 cm między platformami. 
Podstawa z odlewanego aluminium zapewnia trwałość i dodatkową stabilność
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe umożliwia 
regulację nachylenia, co pozwala użytkownikowi na łatwe dostosowanie kąta 
kołysania w zakresie od 0 do 15° w trakcie działania urządzenia. Płynna regulacja 
prędkości umożliwia powolny ruch kołyszący.
Niezależne pokrętła sterujące: niezależne pokrętła sterujące prędkością, 
nachyleniem i czasem ułatwiają regulację.

Funkcje bezpieczeństwa:
Ochrona przed przeciążeniem: Sygnały dźwiękowe są aktywowane, kiedy 
system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Zegar: zegar automatycznie zatrzyma ruch kołyszący, kiedy czas się skończy.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Żele barwiące i odbarwiające, procedury hybrydyzacji, hematologia i techniki 
hydrolizy.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia  
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 35,6 × 27,9 
cm. Modele dwupoziomowe są wyposażone w drugą tacę, matę antypoślizgo-
wą i okucia.

Wytrząsarki otwarte

*  Maksymalne wartości prędkości i kąta nachylenia mogą być inne przy dużych lub 
niezrównoważonych obciążeniach.

** Przy centralnym ułożeniu na tacy.

Specyfikacja

Zakres prędkości od 1 do 75 obr./min*

Kąt nachylenia od 0 do 15°*

Zegar od 1 do 120 min

Maksymalne obciążenie 7,3 kg**

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 35,6 × 27,9 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

1. poziom 42,5 x 27,9 x 14,0 cm

2. poziom 42,5 × 27,9 × 24,1 cm

Waga z opakowaniem 7 kg
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Ruch kołyszący

Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrząsarka o ruchu  
kołyszącym, 1-poziomowa

 SHRK04DG 30391989

Wytrząsarki o ruchu  
kołyszącym lub falującym
• Elektroniczna regulacja kąta nachylenia w zakresie  

od 0 do 15° możliwa podczas działania urządzenia
• Wyświetlacze LED wyświetlające prędkość,  

kąt nachylenia i czas
• Zegar z alarmem dźwiękowym
Cyfrowa wytrząsarka o  ruchu kołyszącym OHAUS nadaje się idealnie  
do hodowli komórek i hydrolizy i  jest przeznaczona do użytku w różnych  
warunkach otoczenia.

Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i łatwo się mieści pod 
większością wyciągów i inkubatorów. Podstawa z odlewanego aluminium 
zapewnia trwałość i dodatkową stabilność.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe umożliwia 
elektroniczną regulację kata nachylenia, co pozwala użytkownikowi na 
łatwe dostosowanie kąta kołysania w zakresie od 0 do 15° w trakcie działania 
urządzenia. Precyzyjna regulacja prędkości zapewnia płynny, powolny ruch 
kołyszący od 1 obr./min.
Wyświetlacz LED: Sterowanie prędkością, kątem nachylenia i czasem  
za pomocą touchpada oraz czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają 
operatorowi jednoczesne śledzenie wszystkich ustawień. Wyświetlacz zapewnia 
powtarzalność i dokładność wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze 
widoczny z większej odległości.   Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane 
ustawienia po ponownym włączeniu.

Funkcje bezpieczeństwa:
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach  
CO2  w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Żele barwiące i odbarwiające, procedury hybrydyzacji, hematologia i techniki 
hydrolizy.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia 
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach  
32,4 × 25,4 cm.

Wytrząsarki otwarte

* Maksymalne wartości prędkości i kąta nachylenia mogą być inne przy dużych lub 
niezrównoważonych obciążeniach.
** Przy centralnym ułożeniu na tacy.

Specyfikacja

Zakres prędkości od 1 do 50 obr./min*

Dokładność prędkości ± 1 obr./min

Kąt nachylenia od 0 do 15°*

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Maksymalne obciążenie 4,5 kg**

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 32,4 × 25,4 cm

Wymiary ogólne (dł. x szer. x wys.)  42,5 × 25,4 × 14,0 cm

Waga z opakowaniem 7 kg
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Ruch falujący

Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrząsarka  
o ruchu falującym

SHWV02AL 30391968

Specyfikacja

Zakres prędkości od 1 do 75 obr./min*

Kąt nachylenia od 0 do 16°*

Zegar od 1 do 120 min

Maksymalne obciążenie 2,3 kg**

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 35,6 × 27,9 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

42,5 × 27,9 × 16,5 cm

Waga z opakowaniem 7 kg

*  Maksymalne wartości prędkości i kąta nachylenia mogą być inne przy dużych lub 
niezrównoważonych obciążeniach.

** Przy centralnym ułożeniu na tacy.

Wytrząsarki o ruchu  
kołyszącym lub falującym
• Sterowanie prędkością, nachyleniem i czasem
• Maksymalne obciążenie 2,3 kg
• Duża taca 35,6 × 27,9 cm
Analogowa wytrząsarka o  ruchu falującym OHAUS to łatwa w obsłudze  
i ekonomiczna opcja do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest 
ruch falujący. Jest idealna do hodowli komórek i hydrolizy i można jej używać  
w różnych warunkach otoczenia.

Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i łatwo się mieści pod 
większością wyciągów i inkubatorów. Podstawa z odlewanego aluminium 
zapewnia trwałość i dodatkową stabilność.
Sterowanie mikroprocesorowe: Umożliwia regulację nachylenia, co pozwala 
użytkownikowi na łatwe dostosowanie kąta falowania w zakresie od 0 do 16° 
w trakcie działania urządzenia. Płynna regulacja prędkości umożliwia powolny 
ruch falujący.
Niezależne pokrętła sterujące: Niezależne pokrętła sterujące prędkością, kątem 
nachylenia i czasem pozwalają na łatwą regulację.

Funkcje bezpieczeństwa:
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Zegar: zegar, jeśli jest włączony, automatycznie zatrzyma ruch falujący, kiedy 
czas sie skończy.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach o temp. 
od -10 do 60°C, przy wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Żele barwiące i odbarwiające, procedury hybrydyzacji, hematologia i techniki 
hydrolizy.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia dostar-
czane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 35,6 × 27,9 cm.

Wytrząsarki otwarte
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Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrząsarka  
o ruchu falującym

SHWV02DG 30391949

Specyfikacja

Zakres prędkości od 1 do 30 obr./min*

Dokładność prędkości ± 1 obr./min

Kąt nachylenia od 0 do 20°*

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Maksymalne obciążenie 2,3 kg**

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy  
(dług. × szer.)

29,9 × 22,2 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

41,3 × 25,4 × 16,5 cm

Waga z opakowaniem 7,3 kg

*  Maksymalne wartości prędkości i kąta nachylenia mogą być inne przy dużych lub 
niezrównoważonych obciążeniach.

** Przy centralnym ułożeniu na tacy.

Wytrząsarki o ruchu  
kołyszącym lub falującym
• Elektroniczna regulacja nachylenia w zakresie od  

0 do 20° możliwa podczas działania urządzenia
• Wyświetlacze wyświetlające prędkość, kąt nachylenia 

i czas
• Zegar z alarmem dźwiękowym
Cyfrowa wytrząsarka o ruchu falującym OHAUS zapewnia precyzyjną regulacje 
prędkości i łagodny ruch falujący w trzech wymiarach. Nadaje się idealnie  
do wielu różnych zastosowań laboratoryjnych i jest przeznaczona do użytku  
w różnych warunkach otoczenia. Taca jest wyposażona w matę antypoślizgową  
i nadaje się do utrzymywania szalki Petriego.

Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i łatwo się mieści pod 
większością wyciągów i inkubatorów. Podstawa z odlewanego aluminium 
zapewnia trwałość i dodatkową stabilność.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe umożliwia 
elektroniczną regulację kąta nachylenia, co pozwala użytkownikowi na 
łatwe dostosowanie kąta falowania w zakresie od 0 do 20° w trakcie działania 
urządzenia. Precyzyjna regulacja prędkości zapewnia płynny, powolny ruch 
falujący od 1 obr./min.
Wyświetlacz LED: Sterowanie prędkością, kątem nachylenia i czasem za 
pomocą touchpada oraz czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają 
operatorowi jednoczesne śledzenie wszystkich ustawień. Wyświetlacz zapewnia 
powtarzalność i dokładność wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze 
widoczny z większej odległości.   Wyświetlacz pokazuje ostatnie ustawienia po 
ponownym włączeniu.

Funkcje bezpieczeństwa:
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Próbki krwi, ekstrakcja DNA, techniki hydrolizy i ogólne wstrząsanie probówek 
różnych rozmiarów.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenia 
dostarczane są także z gumową matą antypoślizgową o wymiarach 29,9 × 22,2 cm.

Wytrząsarki otwarte

Ruch falujący
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Wytrząsarki posuwisto-zwrotne OHAUS są przeznaczone do szeregu różnych zastosowań, 
w których wymagane są dokładne i powtarzalne wyniki, np. do hodowli komórek  
i procesów ekstrakcji. Nasze wytrząsarki są sterowane mikroprocesorowo, co zapewnia 
jednostajne i równomierne tempo wytrząsania. Ruch posuwisto-zwrotny w oby kierunkach 
charakteryzuje się skokiem o długości 19 mm. Trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik DC zapewniają niezawodną i stabilną pracę.

• Sterowanie za pomocą touchpada z wyświetlaczami LED pokazującymi 
prędkość i czas

• Funkcje bezpieczeństwa obejmują regulację prędkości i czujnik 
obciążenia

• System ochrony przed przeciążeniem pozwala wykryć przeszkody  
i przeciążenie tacy

Wytrząsarki posuwisto-zwrotne
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Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrząsarka posuwisto-zwrotna SHRC0719DG 30391830

Specyfikacja

Zakres prędkości od 20 do 300 obr./min

Dokładność prędkości powyżej 100 obr./min ± 1% 
wyznaczonej prędkości 
poniżej 100 obr./min ± 1 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Skok 19 mm 

Maksymalne obciążenie 6,8 kg

Materiał tacy Aluminium

Wymiary tacy (dł. x szer.) 27,9 × 33 cm

Wymiary ogólne  
(dług. × szer. × wys.)

41,3 × 35,5 × 14,6 cm

Waga z opakowaniem 22,2 kg

Wytrząsarki posuwisto-zwrotne
• Wyjątkowa kontrola prędkości, dokładność i trwałość
• Wyświetlacze LED wyświetlające prędkość i czas
• Tryb kalibracji prędkości
Cyfrowe wytrząsarki posuwisto-zwrotne OHAUS są przeznaczone do szeregu 
różnych zastosowań, w których wymagane są dokładne i powtarzalne wyniki, 
np. do hodowli komórek. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia jednostajne 
wytrząsanie podczas bezpiecznego zwiększania prędkości do zdefiniowanej 
wartości.

Funkcje operacyjne:
System wytrząsania w obu modelach stale monitoruje prędkość wytrząsania  
i utrzymuje wyznaczoną wartość nawet przy zmieniającym się obciążeniu. Kiedy 
wartość prędkości ustawiona jest powyżej 100 obr./min, dokładność wynosi ± 
1% zdefiniowanej prędkości. Kiedy wartość prędkości ustawiona jest poniżej 
100 obr./min, dokładność prędkości wynosi ± 1 obr./min.
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 
jednostajne wytrząsanie. Mikroprocesor wyświetla ostatnią zdefiniowaną 
wartość i uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Pojedynczy napęd mimośrodowy: trwale nasmarowane łożyska kulkowe  
i bezobsługowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniają niezawodną  
i stabilną pracę. 
Wyświetlacz LED: sterowanie prędkością i czasem za pomocą touchpada 
oraz czytelne, niezależne wyświetlacze LED umożliwiają operatorowi 
jednoczesne śledzenie obu ustawień. Wyświetlacz zapewnia powtarzalność  
i dokładność wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze widoczny z większej 
odległości. Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po 
ponownym włączeniu.
Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkową komunikację w celu rejestracji 
danych i sterowania urządzeniem.
Tryb kalibracji prędkości: umożliwia użytkownikowi automatyczną zmianę 
kalibracji wyświetlacza prędkości.

Funkcje bezpieczeństwa:
Czujnik obciążenia: wbudowany czujnik obciążenia wykrywa niezrównoważone 
warunki i automatycznie redukuje prędkość do bezpiecznego poziomu, aby 
ochronić próbki.
Ochrona przed przeciążeniem: sygnały dźwiękowe i wizualne są aktywowane, 
kiedy system wykryje przeszkodę lub przeciążenie tacy.
Funkcja zmiany prędkości: powoli zwiększa prędkość do pożądanej wartości  
w celu niedopuszczenia do rozprysku.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas 
się skończy. Alarm posiada opcjonalną funkcję wyciszania, którą można ustawić 
z poziomu touchpada.
Konstrukcja zapobiegająca rozpryskom: odprowadza płyny od komponentów 
wewnętrznych.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2  
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotności do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komórek, badanie rozpuszczalności, procedury ekstrakcji.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Urządzenie jest rów-
nież wyposażone w antypoślizgową gumową matę o wymiarach 27,9 × 33 cm.

Wytrząsarki otwarte



80775172 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Corporation
OHAUS Corporation z siedzibą w Parsippany w stanie New Jersey to firma produkująca 

szeroką gamę precyzyjnych wag elektronicznych i mechanicznych dostosowanych 

do potrzeb niemal każdej gałęzi przemysłu. Jesteśmy światowym liderem  

w produkcji wag do zastosowań laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych,  

jak również specjalistycznych wag wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, 

branży farmaceutycznej i jubilerskiej. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008; nasze 

produkty są precyzyjne, niezawodne i dostępne w przystępnych cenach, a w ich 

użytkowaniu dodatkowo pomaga najlepszy w branży dział wsparcia klienta. Aby 

uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z OHAUS Corporation pod numerem 

1.973.377.9000 lub odwiedź nas na www.ohaus.com.

OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Switzerland
Email: ssc@ohaus.com
Email: tsc@ohaus.com
www.ohaus.com


