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Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

Micropipetas Monocanal Volume Variável

Rack fabricado em acrílico, ideal para suporte de até cinco 
micropipetas Basic.

Área para armazenamento de ponteiras e microtubos.

Acessório

Modelo Descrição Apresentação

K1-STAND-B
Suporte para 5 

Micropipetas Basic
Unidade

•	Totalmente autoclaváveis (121°C, 15psi, 15 min);

•	Trava de volume;

•	 Indicador de volume com ajuste preciso e de fácil visualização.

Segurança

Micropipetas Monocanal Volume Variável

Micropipetas de fácil manuseio, proporcionam firmeza e precisão na manipulação de líquidos.

Combinam design ergonômico, leveza e inovações que otimizam a transferência de soluções.

Fabricadas em material resistente, de alta qualidade e durabilidade. Reduzem o risco de lesões por esforço 
repetitivo, devido ao ejetor lateral curvo que distribui a força, conferindo maior conforto ao usuário.

Compatíveis com a maioria das ponteiras disponíveis no mercado.
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•	Encaixam confortavelmente na mão;

•	Redução na força para aspirar, dispensar 
amostras e ejeção de ponteiras;

•	Material leve;

•	Fácil manuseio.

Ergonomia

•	Modelos K1-2, K1-10 e K1-20 apresentam 
pontas metálicas com anéis duplos, 
proporcionando melhor encaixe da ponteira;

•	Resistentes à  luz UV;

•	Corpo em policarbonato;

•	Código de cores;

•	Pistão em aço1.

Características

1Exceto nos modelos K1-5000 e K1-10000.
2Consultar disponibilidade.

Cód. de 
Cores

Modelo Volume Incremento Imprecisão% Inexatidão%

Violeta K1-2 0,1-2μL 0,002μL ≤6-1 ±12-2

Cinza K1-10 0,5-10μL 0,02μL ≤1.8-0.5 ±2.5-1

Cinza K1-20 2-20μL 0,02μL ≤1.5-0.3 ±5-1

Vermelho K1-50 5-50μL 0,1μL ≤1.2-0.3 ±2-1

Laranja K1-100 10-100μL 0,1μL ≤1-0.2 ±2.5-0.7

Amarelo K1-200 20-200μL 0,2μL ≤0.7-0.2 ±2.5-0.6

Azul K1-1000 100-1000μL 1μL ≤0.6-0.2 ±2-0.8

•	1 Micropipeta monocanal volume variável;

•	Certificado de qualidade e calibração;

•	Pacote com anéis de vedação sobressalentes, para volumes de 0,1μL a 20μL;

•	1 Manual de instruções.

Embalagem contém:

Ajuste de 
Volume

Trava de 
volume

Ejetor lateral 
curvo

Indicador 
de volume
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Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

Micropipetas Multicanal

Suporte para cinco micropipetas monocanal ou multicanal.

Acessório

Modelo Descrição Apresentação
K1- STAND Suporte para 5 Micropipetas Unidade

•	Corpo em Policarbonato (PC);

•	Pistão em aço inox;

•	 Interior e base em alumínio anodizado;

•	Pontas com anel de vedação;

•	Fácil visualização do volume no próprio controlador;

•	Corpo Autoclavável1 (121°C, 20psi, 20min);

•	Resistentes à luz UV;

•	Sistema de molas reduz em até 70% o 
esforço do polegar;

•	Ejetor lateral de ponteiras;

•	Código de cores;

•	Disponíveis	em	modelos	de	8	e	12	canais.

Características

Micropipetas Multicanal

Fabricadas em material extremamente resistente e leve, com design moderno e ergonômico.

Pistão em aço inoxidável, estrutura interna e base em alumínio anodizado. Mais resistentes a reagentes e choques 
mecânicos, reduz significativamente a reposição e manutenção de peças.

Possuem sistema diferenciado de molas que facilitam a pipetagem. Ponta da base com anel de vedação para 
melhor encaixe a uma ampla variedade de ponteiras.

Inovam com o conceito de ejetor lateral de ponteiras.

1Exceto pelos controladores de volume.


