
Általános labor berendezések 

 

 Amennyiben felkeltette figyelmét ajánlatunk, hívja Csomós Zilia 
kolléganőnket  a +36 1 457 84 58-as számon vagy írjon a csomos@atestor.hu e-mail 

címre. 

1 

Vákuumedény vízérzékenység vizsgálathoz 
 
10 000 ml-es, átlátszó műanyag vákuumedény, kPa-os mérőórával, légtelenítő nyílással, 
szabályozószeleppel, gumicsővel, szívópalackkal. 
 
Controls 75-D1122, Vákuum piknométer, EN 12697-5  
 

A tömörítetlen bitumenes útburkoló anyagok elméleti hézagmentes testsűrűségének 
meghatározásához és a vízérzékenység vizsgálathoz. 
10000 ml-es, átlátszó műanyagból, vákuum mérővel és szeleppel. 
 

Mérete: 300 mm*450 mm. 
 

2 db  Egy-egy Miskolcon és Szekszárdon  ára: 120.000 Ft+Áfa/db 

 
 

 

Szárítószekrény 
 
250 C-ig, Rozsdamentes acél munkatérrel, belső mérete: min.  940mm széles, 540mm 
mély,magassága min. 1410 mm, 5db rozsdamentes polc (egyenként 30kg teherbírású), 
felsőventillátoros levegő keringetés, digitális üzemű, programozható kivitel, min. 3 program rögzítési 
lehetőség, RS 232 kimenet, késleltetett program indítási lehetőség, akusztikus riasztás,túlfűtés elleni 
védelem, 230V-50Hz, 
 

1 db Szegeden ára: 750.000 Ft+Áfa 

 

 

Szárítószekrény 100 literes, 250 °C 

 
Max. hőmérséklet: 250 C-, Rozsdamentes acél munkatérrel, belső mérete: min.  540mm széles, 
390mm mély,magassága min. 530 mm, 2db rozsdamentes polc(egyenként 30kg 
teherbírású),felsőventillátoros levegő keringetés, digitális üzemű, programozható kivitel, min. 3 
program rögzítési lehetőség, RS 232 kimenet, késleltetett program indítási lehetőség, akusztikus 
riasztás,túlfűtés elleni védelem, 230V-50Hz, 
Üzemidő: 530 óra 
 
MMM Standard Line MC 000714/1 Venticell; 
 

1 db Győrben ára 260.000 Ft+Áfa 

 

 

Rotációs vákuum bepárló az MSZ EN 12697-3 szerint kiegészítőkkel 
 
20-270 r.p.m. változtatható seb. elektromos meghajtás, digitális 
forgási sebesség és hőmérséklet kijelzés, 20-180 C között 1 C 
pontossággal szabályozató olajfürdő hőmérséklet, motorral 
emelhető üveg-vizsgálókészlet, 1000-2000 ml-es bepárló és szedő 
lombikkal ellátott üveghűtős bepárló készlet. Kiegészítők: Vákuum 
üvegedény a vákuum szabályozóhoz 500 ml; Vákuum szivattyú 
vegyszerálló kivitel, 1,2 m3/h szállítási teljesítmény, 2 mbar 
maximális végvákuum; Vákuumszabályozó Asztali használatra és 
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falra szerelhető kivitel, 0-1300 mbar méréstartományú manométerrel, finom szabályozási lehetőség, 
vákuum üvegedény és digitális vákuummérő csatlakozási lehetőség 
 
Vákuumpumpa: 696600; Szabályozó:683160; Szelep:674291; Bepárló:574190110; 
Csőkészlet:104113500, Szedőlombik:514750000; Szedőlombik:5148500000; 
 

1 db Kecskeméten Ára 900.000 Ft+ Áfa 

 

Digitális vákuummérő 
 
Műszaki adatok: 
 
Méréstartomány:   -1000 … 2000 mbar relatív                           
Túlterhelés:   max. 4000 mbar relatív 

(a készülék meghibásodása nélkül) 
Felbontás:   0,1 mbar 
Mértékegységek:  mbar, bar, kPA, MPa, mmHg, PSI 
Pontosság:   ± 0,2% FS (hiszterézis és linearitás) 
    ± 0,4 % FS (hőmérséklet 0-50°C) 
Mérési ciklus:   4 mérés/ sec 
Névleges hőmérséklet:  25°C 
Kijelző:    LCD kijelző (12,4 mm x 7 mm) értékek és 
funkciók kijelzésére 
Nyomógombok:   6 membrános nyomógomb  
    nyomástartomány kapcsolással 
Interfész:   Soros interfész 
Áramellátás:   9 V elemről 
 
 

1 db Kecskeméten ára: 80.000 Ft+ Áfa 
 

 

 Analitikai mérleg 
 
Min.220 g méréshatárú 0,001 pontosságú, Mérőfelülete 
rozsdamentes acél, mérete: min:  118  mm átmérőjű. 
Kalibrálás: belső, önkalibráló rendszerrel, huzat elleni védő 
borítással, RS 232-es kimenettel, gyári kalibrációval. 
 
Kern Mérleg:EG 220-3NM; Gyári kalibráció:963-127; 
Akkumulátor:EG-A04 
Leolvashatóság: 0,001 g Méréstartomány: 220 gr  
 
 
 
 

1 db Budapesten Atestor 150.000 Ft+ Áfa 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 
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Rázó asztal beton próbatestek készítéséhez 
 
4db 150*150-es kockasablon egyidejű tömörítéséhez, masszív 
kivitel, minimális zajszinttel, magasító feltétek a beton betöltéséhez a 
sablonokhoz, leszorító egységgel, lábpedállal, min. 800x800 mm-es 
munkafelülettel. 
 
Controls Rázóasztal:55-C0160/h; Leszorító:55-C0160/10; 
Lábkapcsoló:55-C0159/11. 
 
Rázóasztal  
Szabvány: EN 12390-2 
 
Robosztus kialakításának köszönhetően rendkívül halk és 
megbízható. A készülékek teljesítménye 3000 vibráció percenként, 
de ha szükséges az intenzitás állítható. Kiegészítőként leszorító 
egység és vízálló pedálkapcsoló is rendelhető a kényelmesebb 
használat érdekében. 
 

1 db Szegeden ára: 240.000 Ft+ Áfa 

 
 

 

Frissbeton nedvesség meghatározó készülék 
 
Ipari Mikrohullámú szárító 
 
Műszaki adatok: 
 
Teljesítmény: 1750 W; 
Időzítés: 1s - 99min 
LCD kijelző 
2,5 kg minta vizsgálatára 
Frekvencia: 2450 MHz 
Preselector: 1-10 s mintavételi idő 
10 db üveg tálca, mintazsákkal (egyszerre 7 helyezhető a 
készülékbe) 
 
Hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz,  
  
Belső mérete (Sz x H x M): 335 x 350 x 205 mm 
Külső mérete (Sz x H x M): 520 x 390 x 410 mm 
 
Védőkesztyűvel  
 

1 db Győrben ára: 250.000 Ft+ Áfa 
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Vibrációs rázóasztal beton mintatestek előállításához 
 
MSZ EN 12390-2 vibrációs tömörítésre alkalmas berendezés. 
Egyidejűleg 2 db 150x150x150 mm-es próbatestek készítéséhez. Minta 
leszorító egységgel és pedálos kapcsolóval. MSZ EN 12390-2 
vibrációs tömörítésre alkalmas berendezés. Egyidejűleg 2 db 
150x150x150 mm-es próbatestek készítéséhez. Minta leszorító 
egységgel és pedálos kapcsolóval. 
 
Controls Rázóasztal:55c0159/H; Leszorító:55C0159/10; Lábkapcsoló:55C0159/11 
 
Rázóasztal 
Szabvány: EN 12390-2 
Robosztus kialakításának köszönhetően rendkívül halk és megbízható. A készülékek teljesítménye 
3000 vibráció percenként, de ha szükséges az intenzitás állítható. Kiegészítőként leszorító egység és 
vízálló pedálkapcsoló is rendelhető a kényelmesebb használat érdekében. 
 

1 db Békéscsaba ára: 130.000 Ft + Áfa 

 
 

 

Mozgatható elszívó  
 
mozgatható pontelszívó rendszer. Min. 75 mm átmérőjű, három csuklópontal rendelkező elszívó 
karral, és elszívó ernyővel. Min. szállított levegő mennyiség:150 m3/óra. 230/50Hz. 
 
Mozgatható elszívó:ACD 250FQ; Közbetét:30-75-5-5; Pontelszívó kar:75-6555-1-7-5; Elszívó 
búra:1-7535-7-5; 
 
ACD 250FQ Aktív szenes szűrőegység speciális aktív szén és vegyianyag szűrőkkel 
Mobil kialakítás, beépített ventilátor, max. légáramlás 450 m3/h, max vákuum: 2600Pa, 230V/50hz, 
méretek: 370*370*680mm, 45 kg 
A pontelszívó kar Polipropilénből készült, mely ellenáll akár a 75%-os kénsavnak és a 50%-os 
salétromsvnak is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 db Budapest Atestor ára 380.000 Ft + Áfa teljesen új berendezés 



Általános labor berendezések 

 

 Amennyiben felkeltette figyelmét ajánlatunk, hívja Csomós Zilia 
kolléganőnket  a +36 1 457 84 58-as számon vagy írjon a csomos@atestor.hu e-mail 

címre. 

5 

 

Talajdaráló  
 
Kötött, nedves és száraz talajokhoz. Telj: kb. 10 kg/15 perc, egy fázisnál: 1,1-1,6 kW, 3 fázisnál: 2,0-
2,2 kW. A darálás a <5 mm szemekben szerkezeti változást nem okozhat.   
 
Retsch 20.052.0001 BB100 
 

A BB 100 készülék laboratóriumi és ipari használatra egyaránt alkalmasak.  

Kemény és nagy szemcséjű mintákhoz használhatók. Az egymással szemben 
elhelyezett törő pofák összeroppantják a mintát, és az mindaddig nem kerül az 
alsó gyűjtő tartályba, amíg el nem éri a mechanikusan beállított szemcse méretet. 
A nedves talajmintákat darálás előtt ki kell szárítani 
 

 
 
 

1 db Veszprémben ára: 1.700.000 Ft+ Áfa teljesen új berendezés 

Basic Plus videó endoszkóp mozgathatófejű szondával  
 

 A jó pozicionálás érdekében mindkét irányban 150º-
150º-os szögben mozgatható szondafej 

 A látószög rögzítése reteszelő segítségével a pontos 
pozicionálás elősegítésére 

 A jó észlelést 4 miniled biztosítja, fokozatmentes 
fényerő szablyással 

 Gyorsabb és részletesebb vizsgálat AV kimenet 
segítségével valósidejű TV kép segítségével 

 Képfelvételek JPEG formátumban cserélhető 
memóriakártyára  

 Videofelvételek MPEG4 formátumban cserélhető 
memóriakártyára  

 Mechanikai hatásokkal szemben védett báziskészülék, 
terepi körülményekre 

 Biztonságos műanyag koffer 
 

1 db Budapesten Atestor ára: 310.000 Ft+ Áfa teljesen új 
berendezés 


