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Aumente seu conhecimento
A nova plataforma online Eppendorf Handling Solutions é uma 
fonte abrangente de conhecimento especializado que ajuda a 
a vencer os desafios do dia a dia nos labboratórios.

Acesse e descubra as nossas soluções de Liquid Handling e 
saiba mais sobre a centrifugação, bem como a segurança do 
usuário e da amostra!

www.eppendorf.com/centrifugationexperts

Novas ofertas para centrífugas refrigeradas, 
freezer, shakers e pipetas!



Centrífuga 5810 R: qualidade e confiabilidade em um design com-

pacto! Compre e se apaixone!
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Você planeja substituir um equipamento antigo? Tem 
recursos para equipamentos novos? Você vai se apaixonar por 
um equipamento Eppendorf! Entre em contato com um de 
nossos especialistas e entenda como a Eppendorf pode te 
ajudar nos desafios do seu dia a dia no laboratório.

Você vai amar isso

Ultra freezers Eppendorf: ampla escolha de opções para alto desem-

penho, segurança de amostras e conveniência.

1 de setembro  –  31 de dezembro, 2017

Aproveite as ofertas das centrífugas refrigeradas, freezer, 
shakers e pipetas!!

 >  Centrífuga 5810 R (refrigerada) + rotor S-4-104 com 
adaptadores para tubos cônicos15/50mL + pacote de 
tubos 
com 15% de desconto. Páginas 4–5
 >  Centrífuga 5430 R (refrigerada) + rotores FA-45-11-30 e 
F-35-6-30 + pacote de tubos com 15% de desconto. 
Páginas 6–7
 >  Preços especiais para Ultra Frezzers modelos: Premium 
U410, HEF® U410, F570, Innova U725 e Innova U360. 
Páginas 8–9

 > Shaker, com até 20% de desconto. Página 10
 > Pipetas Research® plus, com 10% de desconto. Página 11

Economia garantida! 
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Pacote de Centrífuga  5810 R para Cultivo Celular

O novo Pacote de Centrífuga 5810 refrigerada permite o carregamen-

to misto de placas e tubos cônicos - para maior versatilidade!

Centrífuga 5810 R (refrigerada)
 >  Tampa da centrífuga com abertura suave
 > Altura de acesso baixa (29 cm) para fácil carga e descarga 

de amostras
 > Operação silenciosa
 > Intervalo de temperatura: -9 °C até +40 °C
 > Função FastTemp para pré-resfriamento rápido
 >  ECO shut-off: após 8 horas de não utilização para reduzir o 
consumo de energia

 > Tecnologia dinâmica de controle de compressor (DCC) para 
desempenho de resfriamento preciso.

* A Centrífuga 5810 R possui registro na ANVISA, e pode também ser 
usada para diagnóstico in vitro.

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, o novo 
Pacote de Centrífuga 5810 R está disponível com 15% 
de desconto!

   Centrífuga 5810 R com sua renomada qualidade e confiabili-
dade oferece uma solução muito econômica para aplicações 
de alto rendimento. Combina excelente versatilidade e 
capacidade para tubos e placas com um design compacto. A 
centrífuga 5810 R é a centrífuga refrigerada de 3 litros mais 
compacta atualmente.

O pacote Centrífuga 5810R para Cultivo Celular e Placas 
oferece capacidade de 28 tubos de 50mL, 56 tubos de 15mL e 
duas caçapas de placas para 1 DeepWell ou 4 microplacas. .

Centrífuga 5810 R em um novo
pacote: Economize 15 %!

Descrição Código Economia

Pacote para Cultivo Celular: 5810 
R (refrigerada) + rotor S-4-104 
com adaptadores para tubos 
cônicos 15/50mL + pacote de 
tubos 

5811 000.908 15 %

Novo pacote de Centrífuga 5810 R:
 >  Centrífuga 5810 R, refrigerada
 > Rotor S-4-104
 > 2 sets com 2 adaptadores cada para tubos cônicos de 15mL 

(max. 3,197 x g)
 > 2 sets com 2 adaptadores cada para tubos cônicos de 50 mL 

max. 3,180 x g)
 > 2 caçapas de placas (max. 2,568 x g)
 > 500 tubos de fundo cônico Eppendorf 15 mL
 > 500 tubos de fundo cônico Eppendorf 50 mL 

Confira preços e códigos no final do folheto.
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Centrífuga 5430R: Pacote para Diversos Volumes de Tubos 

A centrífuga Centrírfuga 5430R está disponível com o novo pacote 

para diversos volumes de tubos. 

Centrífuga 5430 R (refrigerada)
 > Menu display em português
 > Possiblidade de gravar até 5 programas de rotina
 >  Eppendorf QuickLock® sistema para rápida abertura e 
fechamento da tampa do rotor

 > Intervalo de temperatura: -11 °C até +40 °C
 >  O resfriamento contínuo mantém uma temperatura constan-
te após completar um ciclo - suas amostras ficam refrigera-
das.

 >  FastTemp pro® Função para pré-refrigeração programável 
de acordo com o dia e a hora

 * A Centrífuga 5430 R possui registro na ANVISA, e pode também 
ser usada para diagnóstico in vitro.

A nossa centrífuga combina características de microcen-
trífuga (pequena) e centrífuga de bancada (versatilidade) em 
um único equipamento. Com um tamanho compacto ela pode 
usar rotores para uma grande variedade de tubos e placas, 
assim como colunas e tubos de 15 e 50 mL.

O novo pacote da centrífuga Centrifuge 5430R para diver-
sos volumes de tubo inclui:

 > Centrífuga 5430 R, refrigerada
 >  Rotor FA-45-30-11, aerosol-tight, com Eppendorf QuickLock 
rotor lid; para tubos de 30 x 1.5 / 2.0 mL (max. 20,817 x g)

 >  Rotor F-35-6-30, com rotor lid, incl. adaptadores para tubos 
cônicos de  6 x 15 mL (max. 7,540 x g) e tubos cônicos de 6 
x 50 mL (max. 7,581 x g)
 > 500 Tubos Cônicos 15 mL
 > 500 Tubos Cônicoss 50 mL

Mais informações sobre tubos cônicos na página 10–11!

Novo pacote da centrífuga 
5430 R: Economize 15%!

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, a nova
Centrífuga 5430 R com pacote para diversos volumes de 
tubos com 15 % de desconto!

Descrição Código Economia

Centrífuga 5430R Pacote para 
Diversos Volumes de Tubos 
Versão com botões giratórios
Versão com teclado

5428 000.309 
5428 000.953

15 %

           
Confira preços e códigos no final do folheto.
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Oferta especial de Ultra Freezer Eppendorf

Confiabilidade, sustentabilidade, economia, segurança - são 
caracteristicas essenciais para selecionar seu próximo freezer. 
E isso é exatamente o que oferece um freezer Eppendorf

ULT Freezers Eppendorf:
Economia garantida!

Aproveite agora as ofertas especiais para os modelos Pre-
mium U410, HEF® U410, Innova® U725, F570 e U360 com 
20%.

Seu novo freezer Eppendorf ULT oferece alto desempenho,segurança 

e conveniência para o seu laboratório. Você simplesmente amará!

Premium U410
 >  410 L de capacidade
 > Para até 24.000 amostras
 >  Espaço necessário: 80 x 85,2 cm

HEF® U410 High-Efficiency ULT Freezer
 >  410 L  de capacidade
 > Para até  24.000 amostras
 > Espaço reduzido: 80 x 85,2 cm
 > Baixo consumo de energia de 8,4 KWh  por dia

Innova® U725
 > 725 L de capacidade
 > Para até 50.400 amostras
 > Espaço necessário: 102,5 x 86,7 cm

Innova® U360
 >360 L de capacidade

 > Para até 25.200 amostras 
 > Espaço necessário: 60 x 86,7 cm
 > Baixo consumo de energia 10,7 kWh/dia
 >
 > Innova® F570
 > >570L de capacidade
 > Espaço necessário: 102,5 x 85,2 cm
 > Baixo consumo de energia 10,500 W kWh/dia

Confira preços e códigos no final do folheto.
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A pipeta ultra leve Eppendorf Research® Plus atende às mais 
elevadas necessidade em termos de precisão e exatidão – com-
binada com os conceitos mais modernos de ergonomia e flexi-
bilidade, além da segurança e robustez.

Características:
> Sistema de pistão ultra leve e altamente resistente.
> Precisão e exatidão garantidas.
> Ejetor de ponteira de fácil manuseio.
> Display de volume com 4 dígitos e sistema que evita alterar o 
volume enquanto trabalha.

Pipetas Research® Plus, precisão 
e exatidão do seus ensaios.

Apoveite: todos os modelos de pipetas Research Plus com 
10% de desconto. Oferta válida para pedidos locais ou impor-
tação recebidos até 31 de dezembro 2017.

Por mais de 60 anos, os agitadores New Brunswick têm sido 
sinônimo de qualidade e durabilidade em laboratórios de todo 
o mundo, e nossa linha Innova, continua sendo a líder de mer-
cado.

Características:
> Desenho inovador e qualidade na produção proporcionam 
funcionamento livre de preocupação, por décadas de uso con-
stante.
> Programação intuitiva dos modelos incubados possibilita ar-
mazenar programas multi-passos, programas multi parâmet-
ros, programação remota e resultados reprodutíveis para con-
veniência do usuário.
> Construção robusta garante que os nossos agitadores cum-
pram com suas especificações, mesmo quando totalmente car-

Shakers Eppendorf, feitos para 
durar

Durante a promoção você pode adquirir qualquer modelo de 
Shaker Eppendorf com 20% de desconto (local) e 15% (im-
portação direta). Oferta válida para pedidos recebidos até 31 
de dezembro 2017.
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Seus tubos cônicos oferecem pro-
teção segura contra perda de 
amostra?
Tubos cônicos de 15 mL e 50 mL são utilizados em muitos 
laboratórios. Dada a ampla gama de aplicações, a segurança 
da vedação é primordial. Especialmente a tampa de rosca 
desenvolvida para os tubos cônicos daEppendorf estabelece 
novos padrões em relação ao manuseio e à segurança da 
amostra. 

Capacidade de vedação
As aplicações dos tubos cônicos incluem centrifugação, 
mixing, incubação, transporte e armazenamento de diversas 
amostras e soluções.
Uma vedação confiável é portanto, uma condição básica para 
um trabalho seguro e preciso. Por esse motivo, foi dada uma 
ênfase maior no desenvolvimento das tampas para os Tubos 
Cônicos Eppendorf.

             O complemento perfeito para sua centrífuga Eppendorf: tubos cônicos Eppendorf 15 mL e 50 mL

Manuseio de tubos e prevenção de contaminação
    O contorno lateral ranhurado e multi-superfície assegura 
uma aderência antiderrapante, ao mesmo tempo que permite 
a abertura e o fechamento seguro.

As vantagem adicionais são resultados da superficie da 
tampa ser plana, lisa e de cor clara. 
Considerando que outras tampas, 
devido a esquemas coloridos escuros 
e superfícies côncavas, que muitas  
vezes não oferecem superfícies lisas, 
de fáceis rotulagem. As tampas cinzas 
dos Tubos Cônicos Eppendorf 
permitem rotulagem legível e de alto 
contraste. Graças aos seus lados 
achatados, as tampas podem ser 
posicionadas com segurança na 
bancada do laboratório durante o 
processamento da amostra. Isso 
minimiza o risco de contaminação da superfície interna da 
tampa, bem como o perigo de trocar tampas durante o 
manuseio simultâneo de múltiplas amostras.
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Lista de Preços  Advantage 2017 Lista de Preços  Advantage 2017

Descrição Código Preço

Centrífuga 5810R, Refrigerada, com 
Rotores S-4-104 com Adaptadores 

para Tubos Cônicos 15/50mL, 
230V/50–60Hz. Acompanha tubos 

cônicos de15ml/50 mL,Esteril ,Livre 
de pirogênicos, PCR Clean, 500 

tubos de cada.

5811000908 R$ 67.216,77

Centrifuga 5430 R ,Refrigerada,Teclas, 
com rotor FA-45-11-30 e Rotor F-35-6-
30. Acompanha tubos cônicos15ml/50 

mL, Esteril, Livre de pirogênicos, PCR 
Clean, 500 Tubos de cada.

5428000953 R$ 48.376,62

Centrifuga 5430R, Refrigerada, 
Teclas, com rotor FA-45-11-30 e 

rotor F-35-6-30. Acompanha tubos 
cônicos de 15ml/50 mL,Esteril ,Livre 

de pirogênicos, PCR Clean, 500 
tubos de cada.

5428000309 R$ 48.376,62

Ultrafreezer Innova U360115v/60Hz 
com Cabo Brasileiro

U360210009 R$ 66.620,87

Ultrafreezer Innova U360,115V/60Hz, 
com sistema de back-up de CO2 e 

cabo brasileiro.

U360212009 R$ 73.156,09

Ultrafreezer Innova U360,115V/60Hz, 
com registrador gráfico, sistema de 
back-up de CO2 e cabo brasileiro.

U360214009 R$ 78.180,96

Ultrafreezer Premium U410 
208-230V/60Hz, com cabo brasileiro

U410400009 R$ 60.835,57

Premium U410, 208V/60Hz, sistema 
de back-up de CO2 e cabo brasileiro.

U410402009 R$ 69.553,58

Premium U410 freezer, 
208V/60Hz,registrador gráfico de 

temperatura, sistema de back-up de 
Co2 e cabo brasileiro.

U410404009 R$ 74.743,93

Ultrafreezer HEF U410 
115v/60Hz,410L com cabo brasileiro.

U410220009 R$ 65.545,24

Descrição Código Preço

Ultrafreezer HEFU410 115v/60hz, 
410 L com cabo brasileiro e sistema 

de back-up de co2.

U410222009 R$ 74.256,67

Ultrafreezer HEFU 410 115v/60hz, 410L 
com cabo brasileiro,registrador gráfico e 

sistema de back-up de CO2

U410224009 R$ 79.495,62

CryoCube F570,115v/60hz,com cabo 
brasileiro.

F570200009 R$ 59.248,00

CryoCube F570, 208v/60hz, com 
cabo brasileiro.

F570400009 R$ 59.248,00

CryoCube F570, 208v/60hz, com cabo 
brasileiro e sistema de back-up de CO2

F570402009 R$ 75.667,21

Ultrafreezer Innova U725, 208v/60 hz 
e cabo brasileiro.

U725410009 R$ 82.785,55

Ultrafreezer Innova U725, 208v/60hz, 
sistema de back-up de CO2

 e cabo brasileiro.

U725412009 R$ 90.157,37

Ultrafreezer Innova U725, 208v/60hz, 
registrador gráfico,sistema de back-

up de CO2 e cabo brasileiro.

U725414009 R$ 95.396,32

CryoCube F570,115v/60hz, sistema 
de back-up de CO2 e cabo brasileiro.

F570202009 R$ 75.667,21


