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easySpiral Dilute 
Zasady metody Spiral®: Próbka nanoszona jest na 
powierzchnię obracającej się płytki Petriego za pomocą 
precyzyjnie odmierzającej mikropompy, zgodnie z 
zasadą logarytmicznie malejącej spirali Archimedesa, od 
centrum do brzegu płytki. Odpowiednio do ustawień, 
posiew odpowiada 3 lub 4 rozcieńczeniom 
wykonywanym tradycyjną metodą. Nanoszona objętość 
jest ściśle określona i znana w każdym punkcie płytki 
Petriego. Po inkubacji kolonie widoczne są na 
powierzchni płytki w postaci spiralnego śladu. Liczenie 
może być wykonane manualnie za pomocą siatki lub 
Scan® 100, lub automatycznie z zastosowaniem 
licznkików kolonii takich jak interscience Scan® 300, 
Scan® 500, Scan® 1200 lub Scan® 4000. 
easySpiral Dilute® jest urządzeniem 2 w 1: 

automatycznie wykonuje szereg rozcieńczeń i posiew. Umożliwia wykonanie serii rozcieńczeń 5 x 
1/10 i automatycznego posiewu na jednej płytce Petriego, z policzalnym zakresem 30 do 1x1012 
jtk/mL. 
Zalety: 

• Prostota w obsłudze dla standardowych rozcieńczeń i posiewów 

• Wykonywanie dowolnej liczby rozcieńczeń 

• Szybkość: dezynfekcja, 5 rozcieńczeń i 1 posiew w 134 sek. 

• 50 % oszczędności czasu i materiałów zużywalnych 

414-000 - easySpiral Dilute, do wykonywania rozcieńczeń i posiewu Spiral® z portem USB 
Cena promocyjna:  92726,31 PLN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.argentalab.pl/Higiena-w-laboratorium/produkt/290653/easySpiral-Dilute


 

 
 

Homogenizatory 
 
 
 
BagMixer® 400, najlepiej sprzedająca się na świecie seria, to 
wydajne homogenizatory o pojemności 400 mL do analiz 
mikrobiologicznych. Homogenizacja każdego rodzaju próbek do 
40 g. 
 
 
 
 
 

021-230   Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 P 
Cena promocyjna:  6922,38 PLN 

 
022-230   Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 W 

Cena promocyjna:  8324,31 PLN 
 
024-230   Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 CC 

Cena promocyjna:  11286,69 PLN 
 
025-000   Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 S 

Cena promocyjna:  13770,00 PLN 
 
025-100  Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 SW 

Cena promocyjna:  16686,00 PLN 
 
 
 
 

 
JumboMix® 3500 umożliwia szybkie rozdrobnienie dużych 
próbek do 375g, pojemność do 3500ml, w wielu zastosowaniach 
mikrobiologicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

031-230   Homogenizator laboratoryjny JumboMix® 3500 P CC 
Cena promocyjna:  33297,23 PLN 

 
 

 

https://www.argentalab.pl/Higiena-w-laboratorium/produkt/290655/Homogenizatory-laboratoryjny-BagMixerr-400
https://www.argentalab.pl/Higiena-w-laboratorium/produkt/290657/Homogenizatory-laboratoryjny-JumboMixr-3500


 

 
Liczniki kolonii 

Scan® 100 jest manualnym licznikiem kolonii wyposażonym w system 
oświetlenia LED i ergonomiczne oparcie dla dłoni. Technologia ciemnego 
pola zapewnia pośrednie, dokładne i kontrastowe oświetlenie kolonii. 
Zainstalowany port USB zapewnia bezbłędny eksport wyników do 
komputera bez konieczności posiadania specjalistycznego 
oprogramowania. 
 
435-000  Scan® 100 Manualny licznik kolonii 

Cena promocyjna:  4860,00 PLN 
 
 
 

Scan® 1200, automatyczny licznik kolonii wysokiej rozdzielczości, 
umożliwia przystosowanie do wszystkich mediów stosowanych w 
laboratorium. Komfort użytkowania i dokładne, doskonale powtarzalne i 
automatycznie zapisywane wyniki. 
 
437-000  -  Scan® 1200 Automatyczny licznik kolonii i czytnik stref 
zahamowania 

Cena promocyjna:  45546,92 PLN 
 
 

 
 

Scan® 4000 jest automatycznym licznikiem kolonii o obrazie 
ultra HD i czytnikiem stref zahamowania. Dostosowany do 
wszystkich rozmiarów płytek Petriego i pożywek. System 
oświetlenia wysokiej jakości gwarantuje wygodę użytkowania, 
wysoką dokładność oraz doskonałą powtarzalność. 
 
438-000  -  Scan® 4000 Automatyczny licznik kolonii i czytnik 
stref zahamowania 

Cena promocyjna:  67043,08 PLN 
 
 
 

 
 
 

Czas trwania promocji do 30.09.2021r. 
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o odpowiedź na maila z 
treścią "OFERTA" lub prosimy o kontakt bezpośredni: 

tel. +48 515 034 363 

e-mail: argentalab@argenta.com.pl 

https://www.argentalab.pl/Higiena-w-laboratorium/produkt/290662/Scanr-100-Manualny-licznik-kolonii
https://www.argentalab.pl/Higiena-w-laboratorium/produkt/290661/Scanr-4000--Automatyczny-licznik-kolonii
https://www.argentalab.pl/Higiena-w-laboratorium/produkt/290659/Scanr-1200-Automatyczny-licznik-kolonii
about:blank
mailto:l.argentalab@argenta.com.pl

