
Мощни и надеждни хомогенизатори от GENTAUR 

Серията апарати BULLET BLENDER® предлага сигурна и качествена хомогенизация с висока степен на 

тъканна дизрупция в комбинация с компактен, елегантен външен вид и изненадващо ниски нива на шум в 

работен режим. Подходящи за екстракция на протеини, нуклеинови киселини, вируси, малки молекули и 

дори жизнеспособни бактерии. 

Няколкото достъпни на пазара модела се различават в начина си на охлаждане, максималната си 

вместимост, както и някои фабрични детайли.  

*** Микроцентрофуги  
(проби 0-300 mg или 0-300 µl за растения, насекоми или клетъчни култури) 

BULLET BLENDER® STANDART -  4900 лева 

    Хомогенизатори както за тъкани, така и за клетъчни култури 

      ◦ едновременна обработка на до 24 проби (до 0,3 г за проба) 

   ◦ лесно зареждане на пробите  

   ◦ нисък енергиен разход, обуславящ незначителното загряване на пробите 

 

BULLET BLENDER® BLUE  - 5000 лева 

◦ надгражда стандартната версия с технология за въздушно охлаждане, която 

предпазва пробите от загряване, дори при максимални обороти 

◦ фините настройки позволяват третиране на пробите с различна сила: от фино 

разбъркване до мощно хомогенизиране  

◦ вместимост – до 24 микроцентрофужни епруветки, от 1,5 мл до 2,0 мл 

    

BULLET BLENDER® STORM - 6650 лева 

 

   ◦ Може да хомогенизира проби в епруветки с или без винт 

◦ Допълнителна сила за хомогенизирането на по-твърди проби (тумурна, хрущялна, 

дори костна тъкан!) 

◦ Хомогенизира отлично дори и най-твърдите проби, до 4 минути 

 

   

 

 

*** Големи центрофуги  

(проби над 300 mg или 300 µl за растения, насекоми или клетъчни култури) 

Bullet Bender® 5 STORM – 6650 лева 

    
 

◦ хомогенизация на до 12 проби от 100 mg до 1 g (100 µl - 1 mL за растителни тъкани, 

насекоми и клетъчни култури) в 5 mL епруветки. 

◦ максимален обем на пробите – 3 мл 

◦ максимално тегло на пробите – 1 г 

   

http://www.antibody-antibodies.com/product3078279-search-Bullet%20Blender%20homogenizer,%20CE%20certified,%20for%20up%20to%2024%20tissue_cell%20samples%20in%20snap%20cap%20microcentrifuge%20tubes..html
http://www.antibody-antibodies.com/product3078280-search-Bullet_Blender_homogenizer,_CE_certified,_with_air_cooling,_for_up_to_24_samples_in_snap_cap_microcentrifuge_tubes..html
http://www.antibody-antibodies.com/product3078283-search-Bullet_Blender_Storm._homogenizer,_CE_certified,_with_air_cooling,_for_up_to_24_samples_in_snap_cap_microcentrifuge_tubes..html
http://www.antibody-antibodies.com/product3078284-search-Bullet_Bender_Blue_Storm,_5_mL_tube_model,_CE_Certified.__Tissue_cell_homogenizer,_up_to_12_samples_in_5_ml_screw_cap_tubes_with_Air_Cooling.__.html


 

Bullet Blender® 50-DX – 8200 лева 

 

 

◦ Хомогенизация на до 8 проби от 100 mg до 3,5 g (100 µl - 3,5 mL за растителни 
тъкани, насекоми и клетъчни култури) в 50 mL епруветки. 
◦ С въздушно охлаждане за запазване на вътрешната температура на 

инструмента близо до стайната 

 

 

Bullet Blender® 50 GOLD – 11910 лева 

 

    ◦ Позволява 4°C охлаждане по време на хомогенизация 

 

◦ Хомогенизация на до 8 проби от 100 mg до 3,5 g (100 µl - 3,5 mL за растителни 

тъкани, насекоми и клетъчни култури) в 50 mL епруветки. 

 

◦ Налична опция за BioBox™ - допълнителна защита срещу контаминация на 

пробите, с прозрачно покритие за удобно наблюдение на третираните проби 

     

     

 

Покупка без риск! 

Получавате BULLET BLENDER с две години гаранция. Простия и надежден дизайн позволява на Bullet Blender 

да се продава на половината от цената на сходни инструменти, но осигурява по-лесена и по-бърза техника за 

охлаждане. 

Bullet Blender® Преглед на сферите 

Сферите са компонентите, които удрят и смилат пробите и разултират в хомогенизация и лизиране на 

клетките. Предоставяме разнообразие от сфери, подходящи за широк спектър от проби. Общоприета 

практика е да се избират по-големи и по-плътни сфери за по-твърди проби. Предлагаме още: свободни от 

РНКази сфери за РНК екстракция; кит за лизиране, съдържащ епруветки зарадени с оптимизирани смеси от 

сфери и пакети за сфери за различни типове проби. 

 

 

Цените са с включен ДДС. 

http://www.antibody-antibodies.com/product3078278-search-Bullet_Blender_50_DX_homogenizer,_CE_certified,_for_up_to_8_samples_in_50_mL_tubes,_with_air_cooling_and_noise_insulation..html
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