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Shakers

Agitador de tubos tipo Vortex – modelo 774
Acionamento por pressão, para tubos de ensaio de até Ø 2,5cm, com design 
que dificulta a entrada de líquidos em seu interior. Plataforma de agitação em 
Viton, base em alumínio, estável e compacta com pés de PVC antiderrapante. 
Acionamento automático quando o tubo é pressionado na plataforma ou 
funcionamento contínuo com velocidade controlável até 2.800 r/min, 
movimento orbital horizontal.
• Dimensões: 15 x 15 x 15 cm
• Temperatura de utilização: 5°C a 40°C
• Consumo 40 W
• Grau de proteção IP42
• Disponível em 115 ou 230 V

Agitador de tubos tipo Vortex – modelo 775
Com acionamento por infravermelho

Para tubos de ensaio de até Ø 2,5cm, com design que dificulta a entrada de 
líquidos em seu interior. Plataforma de agitação em Viton, base em alumínio, 
estável e compacta com pés de PVC antiderrapante. Acionamento automático 
por infravermelho quando o tubo é aproximado à plataforma ou 
funcionamento contínuo com velocidade controlável até 2.800 r/min, 
movimento orbital horizontal.
• Dimensões: 15 x 15 x 15 cm
• Temperatura de utilização: 5°C a 40°C
• Consumo 40 W
• Grau de proteção IP42
• Disponível em 115 ou 230 V

Agitador Orbital – modelo 780
Corpo metálico com pintura epóxi, ideal para sintetização de 
peptídios. Com movimento circular vertical de 360°, rotação regulável 
de 5 a 210 r/min. Display digital indicando a rotação, timer 
programável para desligamento automático. Acompanha 4 garras  
e 4 balões de 250 ml com tampa e suporte.
• Potência 70 W
• Bivolt 115-230 V, 50–60 Hz

Agitador de tubos tipo Vortex – modelo 772
Acionamento por pressão, para tubos de ensaio de até Ø 2,5cm, com design 
que dificulta a entrada de líquidos em seu interior. Plataforma de agitação em 
Viton, base em alumínio, estável e compacta com pés de PVC antiderrapante. 
Acionamento automático quando o tubo é pressionado na plataforma ou 
funcionamento contínuo com velocidade fixa em 2.800 r/min, movimento 
orbital horizontal.
• Dimensões: 15 x 15 x 15 cm
• Temperatura de utilização: 5°C a 40°C
• Consumo 40 W
• Grau de proteção IP42
• Disponível em 115 ou 230 V
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