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PIPETTA ÉS ADAGOLÓ SZAKSZERVIZ Minőségi szolgáltatás több, mint 25 éve!

A LABNIKKER Kft. 1991-ben alakult, azzal a szándék
kal, hogy a  piacon fellelhető valamennyi típusú pipet
ta és adagoló készülék szervizelését és kalibrálását el
végezze. Emellett foglalkozunk büretták, pipettorok, 
sztepperek stb. javításával is. A  Labnikker Kft. teljes 
szervizszolgáltatást nyújt minden típusú pipetta és tér
fogatmérő eszköz számára.

A pipetták kalibrálását a vezető pipettagyártók irány
mutatásával összhangban az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 
szabvány szerint végezzük, mely minden területen 
megfelel, mint a kutatási létesítmények, orvosi laborató
riumok, diagnosztikai laboratóriumok és gyógyszeripari 
vállalatok számára. A  Labnikker pipettaszerviz már 26 
éve vezető szerepet tölt be Magyarországon a folyadék
mérő műszerek javításában és szervizszolgáltatásában, 
majd 1997 óta a cég működésével kiérdemelte a Nem-
zeti Akkreditáló Hatóság MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 
szabvány szerinti minősítését.

A Labnikker pipettaszerviz alapítója és vezetője 
Vass  Sándor, aki több mint 40 éves műszaki gyakor
lattal rendelkezik. A  Magyar Tudományos Akadémia 
intézményeiben műszaki területen, kutatással és fej
lesztéssel foglalkozott, majd az 1980as évek eleje óta 
pipetták és adagolók összeszerelésével, valamint teljes 
körű javításával elismert szakemberré vált. 1991-ben 
stabil alapokra helyezve alapította meg saját önálló 
cégét, a  LABNIKKER Kft.t, amely hamarosan hazánk 
legelismertebb pipettaszervizévé vált.

A  cég történetében folyamatos fejlesztések és újítá
sok mentek/mennek végbe, hogy megrendelőinknek 
mindenkor a legmagasabb színvonalú szolgáltatást tud
juk nyújtani.

Vass Sándor,  
a Labnikker Kft.  
alapítója és vezetője



Szolgáltatásunk kiterjed a laboratóriumokban fellel-
hető valamennyi PIPETTA és egyéb dugattyús folya-
dékmérő eszköz teljes körű felújítására. A Labnikker 
Kft.  26 éve végzi e  folyadék mérő eszközök szervizelé
sét és kalibrálását. Pl.:  Finnpipette®, Labsystems®,  
Biohit®, Eppendorf®, Gilson®, Brand®,  Nichiryo®, 
HTL®, Rainin® stb.

A pipettákat – mint precíziós műszereket –, hogy fo
lyamatosan biztosítsák a pontos eredményeket, rend-
szeresen kell karbantartani és kalibrálni. Akkreditált 
státuszban immár 20 éve végezzük a folyadékmérő esz
közök bemérését az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szab-
vány alapján. Külön igény esetén EN ISO 8655:2002 
szabvány szerinti bizonyítványt is ki tudunk állítani.

Célunk, hogy Önnek megfizethető és minőségi szolgál
tatást nyújtsunk a meghibásodott készülékeire. Így nem 
kell rendszeresen új és drága pipettát vásárolnia. Kérésé
re a javítás idejére ingyenesen cserepipettát biztosítunk! 

Rendszeres karbantartás  
és kalibrálás

A készülékek olyan vegyi és fizikai hatásnak vannak ki
téve, hogy rendszeres karbantartás nélkül elvesztik 
megbízhatóságukat. Valamennyi pipettát és egyéb 
dugattyús folyadékmérő eszközt – a használattól füg
getlenül – legalább évente egy alkalommal szervizel-

ni és kalibrálni kell, hogy meghosszabbítsuk életüket. 
Amennyiben agresszív anyagokkal dolgoznak, akkor en
nél gyakrabban.

Teljes tisztítási folyamat, hosszú távú 
állagmegóvás

A beérkezett készülékek az első fázisban gondos tisz-
títási folyamaton, ezt követően alkatrész-ellenőrzé-
sen és zsírzáson mennek keresztül. Így a nálunk szer
vizelt és felületkezelt készülékek hosszú évek távlatában 
is megőrzik „újszerű” állapotukat. 

Kiválóan képzett szakembereink látják el szerviz és ka
librálási tevékenységünket,  amely biztonságot nyújt va
lamennyi partnerünk részére. A felújított, ill. megjavított 
készülékekre 1 év teljes körű garanciát vállalunk!
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Pipetták javítása, felújítása és minősített kalibrálása


