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PIPETPUNTEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
Wij kunnen verschillende pipetpunten uit voorraad leveren; met of zonder filter, 
in verschillende volumes, met of zonder steriliteit, RNAse/DNAse vrij. 
Onze ProTip pipetpunten zijn universeel en passen op de meeste gangbare merken. 

Artikel nr.: BS-010210-AAH
Prijs: Vanaf € 7,-

ROBOTIC TIPS, PCR/DEEPWELL PLATEN & BENODIGDHEDEN
Onze webshop is ingericht voor kleine laboratorium verbruiksartikelen met up-to-date dagprijzen. Het betreft generieke pipetpunten die 
Hamilton of Tecan compatible zijn. Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan generieke PCR platen voor 0.1 of 0.2 ml (non- 
skirted/half-skirted). Als u op onze webshop kijkt vindt u ook onze generieke deepwell platen met een V of een U bodem en PCR seals. 

Tecan 200ul, Hanging Rack, Black robotic Conductive, Filter, Sterile, Tips (96pcs/rack)
Artikel nr.: TT200A-5-BFS         Prijs: € 375,- (24 racks/unit)

Hamilton 50ul,Hanging Rack,Black, robotic Conductive, Filter, Sterile, Tips (96pcs/rack)
Artikel nr.: AT50A-5-BFS           Prijs: € 620,- (40 racks/unit)

Beatus dispenser, Microlit
Voor het robuust en zeer betrouwbaar doseren van een 
breed scala aan reagentia met hoge precisie en nauw-
keurigheid. Beatus heeft een recirculatie klep voor het 
opnieuw richten van de vloeistof in de fles. Vrij van 
luchtbellen, dispenseren zonder verlies van reagentia. 
Verkrijgbaar in verschillende volumes.

Artikel nr.: Beat-
Prijs: Vanaf € 210,-

Multi-channel pipetten, Microlit
Aanbevolen voor ELISA, Moleculaire screening, 
Kinetische studies, DNA amplificaties etc. Volledig 
autoclaveerbaar! Gemakkelijke volume regeling, 
moeiteloos tips uitwerpen, een zacht klikgeluid bij 
iedere increment zorgt voor een perfecte volume 
instelling.

Artikel nr.: RBO-MCA
Prijs: Vanaf € 494,- (8-channel)
           Vanaf € 560,- (12-channel)

Micropipet serie, Microlit
Geschikt voor voor verschillende soorten routine 
laboratoriumwerk. Autoclaveerbaar en makkelijk 
te demonteren. Robuust en gunstig geprijsd. 
Verkrijgbaar in fixed en variabel volume.

Artikel nr.: RBO-serie
Prijs: € 85,- 

* prijzen zijn hetzelfde voor alle volumia

Vortex Mixer Wizard, Velp
Compacte vortex mixer met infrarood systeem (IR). Deze detecteert 
de aanwezigheid van de reageerbuis en begint automatisch te 
trillen. 
Snelheid: 3000 rpm
Beweging: Orbitaal

Artikel nr.: F202A0175
Prijs: € 225,-

      

LaboramaStore, initiatief en 100% onderdeel van Wilten Instrumenten Benelux, is 
een start-up opgericht in 2016 voor hoogwaardige basic laboratoriumapparatuur en 
disposables. De basis van de website is concurrerende prijzen, voorraad, levertijd 
binnen 10 werkdagen en kwaliteitsproducten van verschillende merken.

Liever niet bestellen via de webshop? Geen probleem! Wij kunnen je bestelling ook 
telefonisch of via mail in ontvangst nemen. 
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* Prijzen onder voorbehoud, actuele dagprijs op de website

Niet gevonden wat je zocht? 
Of ben je op zoek naar een specifiek product? 
Neem dan contact met ons op, dan gaan wij 
bekijken of we je alsnog kunnen helpen! 
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Vortex genie 2, SI
Robuuste en betrouwbare vortexmixer welke beschikt over een 
instelbaar toerental voor nauwkeurige menging. 
Verkrijgbaar met een breed assortiment aan 
opzetstukken.
Snelheid: 600 - 3200 rpm
Afmetingen: 165 x 122 x 165 mm

Artikel nr.: SI-0256
Prijs: € 450,-

REC digitale verwarmingsplaat, Velp
Digitale keramische verwarmingsplaat met temperatuurregeling.
Afmeting verwarmingsplaat: 180 x 180 mm
Temperatuur: 550°C
Vermogen: 780W

Artikel nr.: F20700553
Prijs: € 330,-

Digitale verwarmde magneetroerder (AREC.X), Velp
De AREC.X heeft een extra aansluiting voor een VTX of 
probe voor een betere temperatuur nauwkeurigheid. 
Temperatuur: tot 550°C
Afmetingen platform: 180 x 180 mm
Snelheid: 50 - 1500 rpm
Roervolume: 15 liter

Artikel nr.: F20500554
Prijs: € 475,-

Digitale flocculator (JLT4), Velp
Identieke snelheid en tijd voor alle posities voor vergelijkbare resul-
taten. Door het robuuste ontwerp heeft dit instrument een sterke 
weerstand tegen chemische en mechanische corrosie.
Snelheid: 10 - 300 rpm
Afmetingen: 645 x 347 x 260 mm

Artikel nr.: F105A0108
Prijs: Vanaf € 1.150,-

Digitale bovenroerder (DLS), Velp 
Digitale roerder geschikt voor vloeistoffen met
een lage/medium viscositeit. 
Snelheid: 50 tot 2000 rpm
Roerhoeveelheid: 25 liter
Max. viscositeit: 25.000 mPa*s
Koppelbereik: 40 Ncm

Artikel nr.: F201A0155
Prijs: € 860,-

Digitale bovenroerder (OHS), Velp
Inclusief universele standaard met klem en 
propellor roerder. 
Snelheid: 30 tot 2000 rpm
Roerhoeveelheid: 40 liter
Max. viscositeit: 50.000 mPa*s
Koppelbereik: 60 Ncm

Artikel nr.: SA20100492
Prijs: € 1.290,-

Multifunctionele rotatie shaker (Multi RS-60), Biosan
Programmeerbare rotator voert verschillende soorten bewegingen 
uit in één module. Kan ook afzonderlijk ingesteld worden. Diverse 
platformen beschikbaar, voor epjes van 1,5ml tot buizen van 50ml.
Afmetingen platform: 430 x 230 x 230 mm
Snelheid: 1 - 100 rpm
Hellingshoek: 360°

Artikel nr.: BS-010118-AAl
Prijs: € 765,-

PSU-20i Orbitaal Shaker, Biosan
Krachtige en efficiënte multifunctionele orbitaalschudder met rota-
tie, heen en weer beweging en vibreren. Keuze uit 9 verschillende 
verwisselbare platformen. 
Snelheid: 20 - 250 rpm
Amplitude: 20 mm
Afmetingen: 410 x 410 x 130 mm

Artikel nr.: BS-010145-ACI
Prijs: Vanaf € 1.145,-

Rollerbench LD209, Labinco
Rollerbank LD209 standaard met 2 rollen. Uit te breiden tot maxi-
maal 5 rollen. Verschillende maten rollen verkrijgbaar, deze zijn 
apart als accessoires te bestellen.
Snelheid: 1 tot 99 rpm

Artikel nr.: LD209
Prijs: Vanaf € 1.135,-

Thermometer, TempTronic
De TempTronic voedselthermometer is een hand-
zame insteekthermometer in zakformaat waarmee 
de kerntemperatuur snel en nauwkeurig gemeten 
kan worden. Met LCD-display en automatische 
uitschakeling. 

Artikel nr.: TempTronic
Prijs: € 35,-
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• Garantie 1 jaar 
• Eigen technische dienst 

• Betaling 14 dagen netto 
• Prijzen excl. BTW

Kwantumkorting • 2-3 stuks, 5%  
• 4-5 stuks, 10%

• 6-7 stuks, 15%
• 8-10 stuks, 20%

• Order-/Verzendkosten € 15,-
• Prijsniveau januari 2022
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Portable DO-meter AD630, ADWA
Draagbare waterbestendige DO (opgeloste zuurstof ) temperatuur-
meter met koffer. Galvanische sonde met ingebouwde tempera-
tuur sensor en PC interface. 
Bereik: 0.00 tot 45.00ppm O2
Nauwkeurigheid: ± 1.5% DO / ± 0.5°C

Artikel nr.: AD630
Prijs: € 950,-

ES-20/60 Orbitaal shaker/Incubator, Biosan
Robuuste en betrouwbare shaker incubator met programmeerbare 
tijd, temperatuur en schudsnelheid. Diverse platformen verkrijg-
baar.
Afmetingen platform: 590 x 525 x 510 mm
Snelheid: 50 tot 250 rpm
Temperatuur: 25°C - 80°C

Artikel nr.: BS-010135-AAA
Prijs: € 2.973,-

Microspin 12 High-speed Mini-centrifuge, Biosan
Deze compact geventileerde centrifuge is stil in gebruik. Geschikt 
voor meerdere toepassingen, zoals 
extraheren van DNA/RNAmonsters en 
(bio)chemische analyses.
Snelheid: 100 - 14.500 rpm
Max. RCF: 50 - 12.400 xg
Afmetingen: 200 x 240 x 125 mm

Artikel nr.: BS- 010213-AA1
Prijs: € 866,-

LMC-4200R koelcentrifuge, Biosan
Dit tafelmodel is ontworpen voor gebruik met microtestplaten en 
tubes van 10 tot 50ml.
Temperatuurbereik: -10°C - 25°C
Snelheid: 100 - 4.200 rpm
Max. RCF: 3.370 xg
Afmetingen: 635 x 580 x 335 mm

Artikel nr.: BS- 010212-AAA
Prijs: € 3.326,- (exclusief rotoren)

TS-100C Smart, Biosan
Thermo-Shaker TS-100C Smart biedt intensieve menging en tem-
peratuurregeling van monsters in microtest-buizen of PCR-platen. 
Dit model kan monsters te koelen tot + 4 ° C en controleren tot 
7 eenheden vanaf pc via Bluetooth®-technologie. Verschillende 
verwisselbare blokken verkrijgbaar.
Snelheid: 250 - 1400 rpm
Temperatuur: 4°C - 100°C
Vermogen: 60W

Artikel nr.: BS-010171-A01
Prijs: € 1.002,-

PST-60HL/100HL, Biosan
Compact thermoschudapparaat, geschikt voor gebruik van 2 of 4 
microtiterplaten.
Snelheid: 250 - 1200 rpm
Temperatuur: 25°C - 60°C/100°C
Vermogen: 50W
Afmetingen: 380 x 390 x 140 mm

Artikel nr.: BS-010128-AAI (60HL)
Prijs: Vanaf € 1.053,-
Artikel nr.: BS-010128-AAI (100HL)
Prijs: € 1.209,-

CH-100 voor verwarmen en koelen, Biosan 
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
De gecombineerde bouw zorgt voor een snelle wisseling van 
koelen en verwarmen. Een zeer effectief instrument voor staalvoor-
bereiding. Keuze uit 3 verschillende 
blokken welke worden ingebouwd.
Temperatuurbereik: -10°C - 100°C
Temp. stabiliteit: ± 1°C

Artikel nr.: BS-010410-BAI
Prijs: € 882,-

DBS 60-3 moderne vochtbepalingsbalans, Kern
Voorzien van groot LCD-display en intern weegschaal geheugen, 
tot wel 99 geheugenplaatsen. Inclusief 10 
monsterschalen. Verkrijgbaar met of
zonder calibratie certificaat.
Weegbereik: max 60 gram

Artikel nr.: DBS60-3
Prijs: Vanaf € 1.235,-

ADJ serie analytische balans, KERN
De KERN ADJ-serie precisiebalansen maken gebruik 
van een automatische interne afstelling. 
Dit garandeert een hoge mate van nauw-
keurigheid. Verkrijgbaar met verschillend 
weegbereik.
Weegbereik: tot max 210 gram
Platform: ø 90 mm

Artikel nr.: 105837 
Prijs: Vanaf € 665,-

Eclipse handheld refractometer, Refractive Index, B&S
Deze hoogwaardige refractometer is ontworpen met specialisten in 
gedachten. De 1.33-1.42 brekingsindexschaal is in feite de primaire 
schaal waarvan alle andere schalen zijn afgeleid. U kunt deze refrac-
tometer daarom voor bijna elke toepassing 
gebruiken.
Bereik: 1,33-1,42 RI
Resolutie: 0.001

Artikel nr.: 45-41
Prijs: € 310,-

3



+31 (0)76 508 65 00         •     •         sales@laboramastore.nl         ••         www.laboramastore.nl 4

Opti Multi handheld refractometer, B&S
Alle nauwkeurigheid die je nodig hebt in een gebruiksvriendelijk 
handheld-apparaat. Alle OPTi-refractometers hebben een LCD-
scherm met vier decimalen, temperatuur-
compensatie (ATC), robuust ontwerp met IP65 rating, 
een keuze uit drie schalen in één apparaat.
Bereik: 1,33-1,53 RI
Resolutie: 0.0001

Artikel nr.: OptiM
Prijs: € 290,-

UVC/T-M-AR UV cabine, Biosan
Dit tafelmodel biedt bescherming tegen besmetting. De UV-
straling desinfecteerd het werkgebied en inactiveerd DNA- en 
RNA-fragmenten gedurende 15-30 min.  
Afmetingen: 690 x 535 x 555 mm
Binnenmaten: 650 x 475 mm

Artikel nr.: BS- 040104-A06
Prijs: € 1.940,-

WNB Waterbad 7 liter, Memmert
Eenvoudig te reinigen interieur, gemaakt van RVS. Geschikt voor 
het verwarmen van producten in water of olie tot 200°C.
Afmetingen: 468 x 356 x 337 mm
Binnenmaten: 240 x 210 x 140 mm
Temperatuurbereik: 5°C - 95°C

Artikel nr.: WNB7
Prijs: € 645,- (inclusief deksel)

Polycarbonaat open/doorzichtig bad 8 liter, Polyscience
Doorzichtig polycarbonaat reservoir voorzien van 
isolerend chemisch resistent bovendek. Welke de 
verdamping vermindert en de temperatuurstabiliteit 
verbetert.
Afmetingen opening: 105 x 156 x 203 mm
Temperatuurbereik: 10°C - 85°C

Artikel nr.: MX08P100-A12E
Prijs: € 1.620,-

Ultrasoonbad 2800-E, Branson
Compact reinigingsapparaat voor moeilijk te reinigen voorwerpen. 
Inclusief deksel, mechanische tijdschakelaar en verwarming (55°C)
Volume: 2,8 liter
Tankmaat: 240 x 140 x 100 mm
Afmetingen: 338 x 295 x 305 mm

Artikel nr.: CPX-952-237R
Prijs: € 585,-

Gekoelde/verwarmde rondpompthermostaat, Polyscience
Voorzien van MX temperatuur controller met digitaal 
display. Eenvoudig te bedienen en te onderhouden. 
Temperatuurbereik: -20°C - 135°C
Temperatuurstabiliteit: ± 0,07°C
Binnenmaten: 157 x 142 x 127 mm
Inhoud: 7 liter

Artikel nr.:  MX07R-20-A12E
Prijs: € 3.315,-

UF30 droogstoof met ventilator, Memmert
Universeel toepasbare oven, hoge kwaliteit en eenvoudig te reini-
gen. Voorzien van single display met touchscreen en ventilator. 
Volume: 32 liter
Temperatuurbereik: 5°C - 300°C 
Afmetingen: 400 x 320 x 250  mm

Artikel nr.: UF30
Prijs: € 1.050,-

Desinfectie controle, Machery-Nagel
Semi-kwantitatieve teststrips voor de bepaling 
van o.a. glutaaraldehyde, perazijnzuur, 
chloor en quat.  

Artikel nr.: 913
Prijs: Vanaf € 30,-

DECON 90
Decon 90 is een reinigings-/ontsmettingsmiddel van radioactieve 
stoffen voor toepassingen in laboratoria, de medische wereld en de 
industrie. Voor veilige en totale reiniging 
en/of ontsmetting.

4 x 5 LITER DECON 90 VAN €190,-
NU VOOR MAAR €165,-

20 x 1 LITER DECON 90 VAN €210,- 
NU VOOR MAAR €170,-

Parafilm 
Flexibel, zelfsluitende, geurloze Parafilm. Dit product is water 
resistent en semi-transparant. Ideaal voor het afdichten van uw 
producten. In verschillende lengtes met een breedte van 100mm.

5 ROLLEN van 38 METER VAN €178,- 
NU VOOR MAAR €98,-  

5 ROLLEN van 75 METER VAN €360,- 
NU VOOR MAAR €196,-  

• Garantie 1 jaar 
• Eigen technische dienst 

• Betaling 14 dagen netto 
• Prijzen excl. BTW

Kwantumkorting • 2-3 stuks, 5%  
• 4-5 stuks, 10%

• 6-7 stuks, 15%
• 8-10 stuks, 20%

• Order-/Verzendkosten € 15,-
• Prijsniveau januari 2022


