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CENTRIFUGA SkySpin CM-6MT 

Fabricata in UE 

       
 

Skyline CM-6MT, centrifuga benchtop cu diverse opțiuni pentru rotoare.  

Noul SkySpin CM-6MT face parte din  următoarea generație a centrifugelor din seria CM.  

Dispunând de controlerul patentat SkySpin și un ecran LCD color, aduce un nou nivel de control și 

personalizare la centrifuga clasică.  

Butoanele de pornire și oprire redesenate, din cauciuc, fac ca centrifuga să fie ușor de manevrat, în timp 

ce meniul de setări digitale mai profunde permite utilizatorului să regleze programul la preferința exactă. 

 

Caracteristici: 

 

 Panou de control digital ușor de utilizat 

 Butoane pornire / oprire cauciucate 

 Indicator opțional RPM / RCF 

 Notificare sonoră 

 Rotor digital cu sensor de dezechilibru 
 

Proiectat pentru siguranță - Această centrifugă poate functiona foarte bine in conditii de frigider, în 

siguranță și este echipată cu un capac transparent și un sistem automat de blocare a capacului pentru o mai 

mare comoditate și siguranță. 
 

Sistem de accelerare / frânare rapidă - CM-6MT are o viteză de rotație de până la 3.500 RPM și dispune 

de un sistem de accelerare rapidă / frânare rapidă. 

 

Specificatii tehnice: 
 

Swing-out rotor 

Viteza de rotatie 100 - 3,500 RPM 

Timer de la 1 la 99 min 

RCF 2,300 

Nivele franare 6 

Temperatura de lucru De la +4 pana la +40 ˚C 

Umiditatea la  20˚C 80% 

Voltaj si frecventa 100 - 240 V; 50/60 Hz 
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Puterea 320 W 

Dimensiuni (L x W x H) 430 x 400 x 185  mm 

Greutate 10 kg 

 

Opțiunile rotorului 

 

 12 tuburi cu volum de 15 ml 

 4   tuburi cu volum de 50 ml 

 24 tuburi cu volum de 15 ml 

 Două plăci cu 96 de godeuri, cu un  volum de 2 ml pe godeu. 

 6 x 50 mL tuburi conice  

 

Adaptoarele sunt de asemenea disponibile. 

 

 

 

 

 

 


