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RETSCH a mérték
Az aprítás és a részecskemérés technológiájában a világ vezető vállalataként a kutatás & fejlesztés tevékenységünkben
mindig a felhasználók és a piac igényeinek megfelelő megoldásokat keressük , és ezeket következetesen
megvalósítjuk készülékeinkben. Vezérelvünk a felhasználók maradéktalan kiszolgálása és a technológiai vezető
szerep. A görög filozófus Arisztotelész felismeréséhez hűen "Az egész mindig több, mint csupán részei összessége",
a RETSCH cég olyan készülékeket fejleszt, melyek külön-külön is értékes alkatrészei olyan optimális összjátékra
képesek, mely garantálja az aprítás és részecskeméretanalízis reprezentatív valamint és reprodukálható eredményeit
és kényelmessé és egyszerűvé teszi a készülék kezelését.

Amit a RETSCH cég kínál:
n első osztályú termékminőség
n átfogó alkalmazási tanácsadás,
beleértve az ingyenes
tesztőrléseket is
n az egész világot átfogó
forgalmazói és szervízhálózat
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A VÁLLALAT

1915

F. Kurt Retsch megalapítja a vállalatot
Düsseldorfban.

1923

F. Kurt Retsch kifejleszt és szabadalmaztat
egy mozsaras malmot, amely "Retschmalom" néven később világszerte a
könnyebb és jobb laboratóriumi munka
fogalmává válik.

RETSCH – a vállalat

1952

Ing. Dirk Sijsling átveszi az F. Kurt Retsch
KG vezetését. A laboratóriumi készülékek
gyártása egyre inkább az előtérbe kerül.

1959

RETSCH szitakészülékekkel, mintaosztókkal
és mágneses keverőkkel bővíti ki
programját. Mivel a kibővített
sorozatgyártás több helyet igényel, ezért a
vállalat átköltözik Haan városba.

1963

RETSCH erősíti az együttműködést neves
cégekkel és intézetekkel, hogy termékei
technikailag mindig a legújabb színvonalat
képviseljék. Az export részaránya 35% fölé
nő a 60-as évek végére.

1976

Új épületbe költözik a vállalat Haan
városban.

1989

André Verder és Frans Bakker egyenlő
részesedéssel átveszik az F. Kurt Retsch
GmbH-t. A családi RETSCH cég fokozatosan
nemzetközi vállalattá növi ki magát.

1993 - 2012

RETSCH önálló kereskedelmi szervezetet hoz
létre az Egyesült-Királyságban, Japánban, az
USA-ban, Kínában, Olaszországban,
Norvégiában, Dél-Koreában, Oroszországban
és Indiában.

1998

Létrejön a Retsch Technology cég.

2012

RETSCH új központba költözik át Haan
városban.

2014

Piacra kerül a forradalmian új Emax
nagyenergiájú golyós malom.
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A RETSCH cég világszerte aktív a szennyezésmentes mintaelőkészítés és a
szilárd anyagok minőségellenőrzését szolgáló részecskemérés területén;
laboratóriumi malmok, őrlők, szitarázók és kiegészítő berendezések
legszélesebb választékát kínálja a piacon.

A reprezentatív mintarészlet létrehozásától kezdve, a szabványos és kíméletes
aprításon át, a helyes és reprodukálható szitálási analízisig – a RETSCH-készülékek
mind nélkülözhetetlenek a laboratóriumi analízis előtt végzendő mintaelőkészítés
és szitálás során. A készülékek garantálják a megbízhatóságot, pontosságot és
hosszú élettartamot. Ez az a három jellemző, amely bennünket a több, mint 100
éves tapasztalat mellett piacvezető készülékgyártóvá és alkalmazási megoldások
szállítójává tesz. Termékeink világszerte történő forgalmazását a több, mint 85
országban működő kvalifikált közvetítő kereskedőinkkel és képviseleteinkkel
való együttműködés révén ill. a végfelhasználóknak történő közvetlen eladással
valósítjuk meg.

TANÁCSADÁS ÉS SZERVÍZ

Integrált megoldások

A RETSCH cég komplett megoldásokkal szolgál. A széles választékot kínáló készülékeink mellett alkalmazási
tanácsadás és műszaki szerviz területén is szakszerű támogatást nyújtunk.

Alkalmazási tanácsadás

Műszaki szerviz

A professzionális felhasználói szolgáltatáshoz számunkra
hozzátartozik az egyedi, specifikus alkalmazási tanácsadás
felkínálása is, ez történhet telefon útján vagy személyesen
a saját alkalmazási laboratóriumunkban is.

A RETSCH készülékek tartós kialakításuknak köszönhetően
kevés karbantartást igényelnek. Ha mégis fellépnének műszaki
problémák, akkor műszaki "forró drót" szolgáltatásunk gyors
telefonos tanácsadással áll rendelkezésre.

Ingyenes tesztőrlések

Tanfolyamok és gyakorlati bemutatók

Munkatársaink ingyenesen feldolgozzák a beküldött mintákat
és ajánlásokat fogalmaznak meg a legalkalmasabb készülékre
és módszerre vonatkozóan. Ehhez csak egy kérőlapot kell
kitölteniük és azt a mintákkal együtt hozzánk beküldeniük.

Rendszeresen kínálunk egyedül vagy a laboratóriumi terület más
neves képviselőjével összefogva tanfolyamokat és gyakorlati
bemutatókat a mintaelőkészítés, a részecskemérés és az
analitika legkülönbözőbb témáiban. Az aktuális időpontok
honlapunkon mindig megtalálhatók.

Mobil laboratórium
A RETSCH-busz mobil alkalmazási laboratórium, mellyel a
helyszínen kínáljuk felhasználóinknak a célzott, egyedi és
ingyenes alkalmazási
tanácsadás lehetőségét.

"the sample" felhasználói újság
A kedvelt "the sample" felhasználói újság mindig a legfrissebb
RETSCH termékekről, alkalmazásokról, rendezvényekről és
akciókról informálja az olvasót. A tanulságos alkalmazási
beszámolók bepillantást nyújtanak a mintaelőkészítés és a
részecskeméretanalízis különlegességeibe és segítő ötleteket
adnak a felhasználóknak.

Termékvideók
A termékvideókkal a RETSCH cég olyan információkkal szolgál,
melyek messze túlhaladják az egy-egy prospektus vagy
adatlap kínálta tartalmakat. A videók közvetlen bepillantást
engednek az őrlőedénybe és a szitába, számítógépes
animációk megmutatják a működés módját és elmagyarázzák
a működtetést és a legfontosabb alkalmazásokat.
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RETSCH ONLINE SZOLGÁLTATÁS

www.retsch.hu

RETSCH Online
Szolgáltatás
Nemzetközi piacvezetőként az a célunk, hogy a világon bárhol ügyfeleink
rendelkezésére álljunk a nap 24 órájában a hét 7 napján.
A www.retsch.com honlapunk ideális utat kínál a termékekről, alkalmazásokról,
kapcsolati személyekről, időpontokról és rendezvényekről szóló információk
eléréséhez. Az oldalak naponta frissülnek és 18 nyelven jelennek meg.
Magyarul is!

Termékoldalak
Mindegyik termékünkről részletes termékleírás található. A jellemző tulajdonságok
leírása, a műszaki adatok, a rendelési információk mellett számos ismertető
letölthető még az adott készülékről.
Használják a közvetlen elérési utat www.retsch.hu/termék
(pl. www.retsch.hu/rs200).

Ajánlatkérés www.retsch.hu honlapunkon keresztül
A RETSCH honlap felkínálja a kötelezettséget nem jelentő ajánlatkérés lehetőségét
a honlapon feltüntetett bármelyik készülékről és tartozékról. Csupán néhány
kattintással kijelölhetik a kért tételeket, megerősíthetik a kiválasztást és elküldhetik
az ajánlatkérést. Ezután hamarosan megérkezik e-mailben a kívánt ajánlat.

Leírás &
Jellemzők
–
–
–
–
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Alkalmazási példák
Előnyök
Műszaki adatok
Működési elv

Információk &
Letöltések

Rendelési adatok &
Ajánlatkérés

– Videók
– Prospektusok
– Alkalmazási ismertetők
– Ötletek & Trükkök
– Használati útmutatók
(stb. letölthető)

– Az összes készülék és
tartozék fényképe
– Rendelési információk
– Kérjen ingyenes és kötelezettséget nem jelentő
árajánlatot!

RETSCH ONLINE SZOLGÁLTATÁS

www.retsch.hu

Alkalmazási adatbank
Ahhoz, hogy az egyedi problémákra optimális megoldást kínálhassunk, az Alkalmazási
laboratóriumunkban folyamatosan felhasználói mintákat aprítunk és jellemzünk.
Az így nyert eredményeket adatbankba mentjük el, ez jelenleg több, mint 1000
teszt jegyzőkönyvét tartalmazza. Az Online adatbank számára a leggyakrabban
előforduló alkalmazásokat választottuk ki.
Az Alkalmazási adatbank kiváló eszköz arra, hogy tájékoztató jellegű
segítséget nyújtson egy speciális alkalmazásra megfelelő készülék
kiválasztásához.
www.retsch.hu/alkalmazasiadatbank

Tesztőrlések
Az "Alkalmazások" menüben letölthetik az "Aprítás" és a "Szitálás" kérőlapokat,
hogy azután visszaküldjék azokat a mintával együtt ingyenes tesztőrlésre ill.
részecskeméretmeghatározásra az Alkalmazási laboratórium szakembereinek.
www.retsch.hu/tesztorles

Mindig jól informáltan
Az "Újdonságok" menü tartalmazza a legfrissebb sajtójelentéseket, a RETSCH cég
részvételével zajló nemzetközi kiállítások és konferenciák listáját ill. a tanfolyamok
és gyakorlati bemutatók információit.
Aki rendszeresen szeretne az újdonságokról informálódni, az ingyenesen
megrendelheti a kéthavonta megjelenő RETSCH Newsletter és a "the sample"
kiadványokat.
www.retsch.hu/ujdonsagok
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Aprítás
Az aprítás művészete

A megbízható és helyes kémiai vagy fizikai analízist csak a
reprodukálható mintaelőkészítés biztosíthatja. Az "aprítás
művészete" abból áll, hogy analízis előtt a laboratóriumi mintát
úgy kell előkészíteni, hogy abból reprezentatív részminta legyen
vehető, mely már homogén analitikai finomságú. A RETSCH cég
ehhez a feladathoz a minta anyagának megfelelő durva-, elő- és
finomaprításra szolgáló legmodernebb malmok és törők számos
változatát kínálja. A készülékek őrlőszerszámai és egyéb tartozékai
széles kínálata nemcsak sokféle anyag szennyezésmentes
feldolgozását, hanem a legkülönbözőbb alkalmazási területek, pl.
építőanyagok, fémkohászat, élelmiszerek, gyógyszergyártás vagy
környezetvédelem egyedi igényei kielégítését is lehetővé teszi.
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Készülék

lágy, rugalmas és
rostos anyagok

kemény és merev
anyagok

Az alábbi táblázat bemutatja a készülék, a minta jellege és aprítási
módja közötti összefüggést.

Aprítási mód

pofás törő

nyomás

ultra-centrifúgális malom

ütés, nyírás

ciklonrendszerű malom

súrlódás, nyírás

keresztkalapácsos malom		ütés, nyírás
rotorkalapácsos malom

ütés, nyírás

vágó malom

nyírás, vágás

késes malom

vágás

mozsármalom

nyomás, súrlódás

tárcsás malom

nyomás, súrlódás

rázó malom

ütés, súrlódás

CryoMill

ütés, súrlódás

bolygóműves golyós malom

ütés, súrlódás

nagyenergiájú golyós malom

ütés, súrlódás

előaprítás
finomaprítás

Az alábbi kiválasztási táblázat áttekintést nyújt az egyes
anyagokhoz elvben alkalmazható RETSCH készülékekről.

Segítség az aprítási készülék kiválasztásához
pofás törők

rotoros malmok

BB
50

BB
100

BB
200

BB
300

SK
ZM
TWISTER
100
200

mintaméret* kb. (mm)

40

50

90

130

10

10

végfinomság* (mm)

0.5

4

2

5

0.04

0,5

vegyipari termékek

o

o

o

o

3

szén, koksz

3

3

3

3

3

építőanyagok

3

3

3

3
3

takarmány

3

3

élelmiszer

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

bőr, textíliák
ásványok, ércek, kőzetek

130

0.1

0.08

0.05

0.3

0.3

o

3

3

o

o

3

3

o

80x60
0.25-20

o

15

20

8

6

8

8

10

PM
200
4

PM
E
400 max
10

5

0.04

0.1

0.01

o

o

o

o

o

3

3

3

3

3

3

3

3

o

o

o

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

o

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

o

0.01 0.005 0.005 0.0001 0.0001 0.0001 0.00005

o

3

3

3

3

3

3

3

3

3

o

o

o

o

3

o

3

3

o

o

o

o

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

o

o

o

o

3

3

3

3

3

3

3

o

3

3

3

3

3

3

o

o
o

o

3

3

3

3

o

o

o

o

3

o

3

3

3

3

3

3

o

o

o

o

3

3

3

3

o

3

3

3

3

3

3

3

o

3

3

o

3

3

3

3

3

3

o

10-40

MM Cryo- PM
400 Mill 100

o

műanyag, vezeték, gumi

fa, csont, papír

15

SM
300

o

o

o

15

SM
200

3

3

o

15

SM
100

golyós / rázó malmok

o

3

o

GM
300

tárcsás mozsaras
malmok malmok
RS DM RM MM
200 sorozat 200 200

3

3

o

GM
200

o

növények, széna, szalma

talajok, szennyvíziszap

SR
300

o

gyógyszeripari termékek

másodlagos üzemanyagok

SR
200

o

elektronikai hulladék

üveg, kerámia

késes/vágó malmok

3

o

o

o

3

3

3

3

3
o

3

3

o

3

o

3

3

o

o

o

o

3

3

3

3

3

3

3

3

o

3

3

3

3

3

3

3

3 igen alkalmas
o feltételesen alkalmas
*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ
A táblázat csak tájékoztatásra szolgál. A megfelelő malom kiválasztása az aktuális alkalmazástól függ. Forduljon hozzánk, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást!
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APRÍTÁS

www.retsch.hu/bb100
www.retsch.hu/bb200
www.retsch.hu/bb300

Alkalmazási példák
cementklinker, építőanyagok, ércek,
gránit, kőszén, kvarc, oxidkerámia,
salak, szilícium, wolframötvözetek

Pofás törők
Pofás törő BB 100/BB 200/BB 300
A nagy teljesítményű RETSCH pofás törők a félkemény, kemény, rideg és
szívós anyagok durva- és előaprítására szolgálnak. A törők különböző anyagú
törőpofákkal rendelhetők, köztük nehézfémmentes kivitelűekkel is. Meggyőző
teljesítményadataiknak és munkavédelmi kiépítésüknek köszönhetően a pofás
törők ideális mintaelőkészítési eszközök laboratóriumban és üzemben.
A készülékek 4 kiépítésben kaphatók: a kompakt asztali BB 50 modelltől kezdve
a legnagyobb BB 300 álló készülékig, mely akár 130 mm méretű mintadarabokat
is képes feldolgozni. Az összes RETSCH pofás törőt maximális biztonság és
felhasználó-barátság jellemzi.

BB 100, BB 300

A robusztus BB 100, BB 200 és BB 300 álló
készülékek jellemzői:

n hatékony és és termelékeny aprítás
n nagy az elérhető végfinomság
(d90 < 2 mm)
n beállítható zéruspont a kopás
kompenzálására
n szakaszos vagy folyamatos aprítás
n különböző anyagú törőpofák
n biztonságos és egyszerű kezelés és
tisztítás

BB 200
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A RETSCH pofás törőket általában laboratóriumokban
és gyártóhelyeken használják, gyakran durva üzemi
körülmények között. Esetenként, pl. nyersanyagok
minőségellenőrzéséhez a BB 200 és BB 300 készülékek a
folyamatos aprítás alkalmazásával online-üzemmódban
is beépíthetők.

APRÍTÁS

www.retsch.hu/bb50

Alkalmazási példák
cementklinker, építőanyagok, ércek,
gránit, kőszén, kvarc, oxidkerámia,
salak, szilícium, wolframötvözetek

Pofás törő BB 50
A BB 50 modell különösen alkalmas max. 40 mm méretű és kisebb mennyiségű
minta felaprítására. Gyakran egyetlen menetben akár 0,5 mm végfinomság
elérésére is képes. A köveket, ásványokat, érceket, üveget, műgyantákat és sok
más kemény, rideg anyagú mintákat a BB 50 szennyezésmentesen dolgozza fel a
mangánacél, rozsdamentes acél, kopásálló wolfram-karbid, cirkónium-oxid vagy
nehézfémmentes acél őrlőszerszámokkal. A végfinomság a digitálisan beállítható
távolságú őrlőréssel vezérelhető. A BB 50 zéruspontja beállítható a kopás
kompenzálására és a reprodukálhatóság biztosítására. Minden laboratóriumban
elfér ez a kompakt méretű és pormentesen tömített burkolattal ellátott egyedülálló
pofás törő.

n nagy végfinomság
(d90 <0.5 mm)
n a törőrés távolsága
digitálisan beállítható és
elmenthető
n 5 különböző anyagú
törőszerszám szerezhető be
n kivehető, ezért könnyen
tisztítható törőkar
n pormentesen tömített,

BB 50

karbantartást nem igényel

Műszaki adatok

BB 50

BB 100

BB 200

Feladat:
Aprítandó minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

durva- és előaprítás
félkemény, kemény, rideg, szívós
<40 mm
<50 mm
<90 mm
<0,5 mm
<4 mm
<2 mm

BB 300

<130 mm
<5 mm

* A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.
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APRÍTÁS

www.retsch.hu/zm200
www.retsch.hu/twister

Alkalmazási példák
csontok, élelmiszerek, fűszerek, gabonafélék, gyógyszerek, gyógyszeripari
termékek, másodlagos üzemanyagok,
műanyagok, növényi részek, porfestékek, takarmányok, trágyázószerek,
szén, vegyipari termékek

Rotoros malmok

Ultra-centrifugális malom ZM 200
A nagy teljesítményű és sokoldalú ZM 200 malom a legkiválóbb aprítási teljesítményt
és a legnagyobb felhasználói kényelmet biztosítja. Ez a rotoros malom lehetővé
teszi számos különböző anyag rendkívül gyors felaprítását, így anélkül is növelhető
nagy mértékben a feldolgozott minta mennyisége, hogy a minta tulajdonságai
közben megváltoznának. Gyorsan és könnyen tisztíthatók az őrlőszerszámok, így
a gyakran változó mintaanyag okozta átszennyeződés eredményesen elkerülhető.

Műszaki adatok ZM 200
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

ZM 200

finomaprítás
lágy, félkemény,
rideg, rostos
<10 mm
<40 µm

A különböző rotorok, szitagyűrűk és kazetták
széles választékának köszönhetően a ZM 200
malom a legkülönbözőbb aprítási feladatokra
alkalmas.

n erőteljes meghajtás
6000 – 18000 min-1
fordulatszámmal
n gyors és kíméletes aprítás
2-fokozatú rotor/ szita egységgel

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

n egyszerű kezelés és tisztítás
n automatikus mintaadagolás,
max. 4,5 l

Alkalmazási példák
dohány, gabonafélék, gyógyszeripari
termékek, takarmányok

Ciklonrendszerű TWISTER malom
A ciklonrendszerű TWISTER malmot a NIR készülékkel analizálandó minták előkészítésére fejlesztették ki. Gyorsan és kíméletesen felaprítja a rostos és lágy
anyagokat a méréshez szükséges finomságúra. A malom ideális takarmányok és
gabonafélék őrlésére. A nagy sebesség
ill. a rotor és az őrlőtér optimalizált alakja
légáramot kelt, mely a felaprított mintát a
beépített ciklonegységen át bejuttatja a
mintaedénybe s egyúttal a minta hűtéséről
is gondoskodik.

Műszaki adatok TWISTER
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

mintaelőkészítés
NIR analízishez
rostos, lágy
<10 mm
<500 µm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

n 3-fokozatban szabályozott
rotorsebesség
n ciklonrendszerű leválasztó
250 ml térfogatú
felfogóedénnyel a gyors
mintakinyeréshez
n egyszerű és gyors tisztítás,
nincs átszennyezés
TWISTER
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APRÍTÁS

www.retsch.hu/sr200
www.retsch.hu/sr300
www.retsch.hu/sk100

Alkalmazási példák
építőanyagok, fűszerek, gabonafélék,
gyógyszerek, szén, takarmánypelletek,
talajok, trágyázószerek, vegyszerek,
vetőmagok

Kalapács-rotoros malom SR 200 és SR 300
A robusztus kialakítás és a nagy mennyiségű minta feldolgozásának lehetősége miatt
az SR 200 és SR 300 kalapács-rotoros malom kiválóan alkalmas laboratóriumi és
kisüzemi felhasználásra. Online üzemmódban folyamatos aprításra is alkalmazhatók
ezek a malmok. Az SR 300 malom csúcsmodell a kalapács-rotoros malmok
között. A rotor nagy fordulatszáma nagy mennyiségű minta gyors feldolgozását
teszi lehetővé. Az őrlőtér, az adagolótölcsér, a minta be- és kimenetek mind
rozsdamentes acél anyagúak.

n nagy mennyiségű minta
gyorsan feldolgozható
n 50 μm az elérhető
végfinomság
n egyszerű kezelés és tisztítás
n könnyen kicserélhető őrlő- és
szitabetét

Műszaki adatok SR 200 / SR 300
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

aprítás, szétbontás
lágy, félkemény
<15 mm
<80 µm / <50 µm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

n térközt biztosító rotor a
hőmérsékletre érzékeny
mintákhoz
SR 300

n gyors ajtózár és motorfék

Alkalmazási példák
ásványok, cementklinker, ércek, koksz,
oxidkerámia, salak, sóder, talajok, üveg

Kereszt-rotoros malom SK 100
Az SR kalapács-rotoros malmokhoz hasonlóan az SK 100 kereszt-rotoros malom is
alkalmas szakaszos (sarzsonkénti) és folyamatos üzemmódú elő- és finomaprításra.
Ezt a robusztus malmot használják laboratóriumi és durva üzemi körülmények
között is. Az SK 100 nagy teljesítményű meghajtásának köszönhetően gyakran
lehetséges már egyetlen menetben elérni a < 100 μm végfinomságot. A keresztrotoros malom maximális munkavédelmet garantál.

n nagy mennyiségű minta
gyorsan feldolgozható
Műszaki adatok SK 100

n 100 μm az elérhető
végfinomság

Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

n egyszerű kezelés és tisztítás
n sokféle kiegészítő tartozék

aprítás
félkemény, rideg
<15 mm
<100 µm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

SK 100
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APRÍTÁS

www.retsch.hu/sm100
www.retsch.hu/sm200
www.retsch.hu/sm300

Vágó malmok

Alkalmazási példák
barnaszén, bőr, csontok, fa, fóliák,
fűszerek, gumi, gyógyszerek, kartonpapír, könnyűfém hulladék, másodlagos üzemanyagok, műanyagok, növényi részek, papír, szalma, szerves és
szervetlen hulladék, számítógép és
elektronikai hulladék, színesfémek,
vezetékek

Vágó malmok SM 100, SM 200 és SM 300
Az SM 100 vágó malom megbízhatóan felaprítja az őrléshez különösebb erőkifejtést
nem igénylő lágy, félkemény, rugalmas vagy rostos anyagokat. A malom különösen
alkalmas rutinfeladatok végrehajtására. Egyszerűen kezelhető, felhelyezhető stabil
laboratóriumi asztalra vagy opcionális állványra.
Az SM 200 és SM 300 vágó malmok különösen az olyan nehezebb aprítási feladatokban
bizonyítanak, melyekkel más vágó malmok már nem tudnak megbírkózni. Lehetővé
teszik heterogén anyagkeverékek pl. hulladékok vagy elektronikai alkatrészek
hatékony előaprítását, de számos más anyagnál is eredményesen alkalmazhatók.
Maximális munkavédelmet és az őrlőeszközök hosszú élettartamát biztosítják.
A sziták, adagolótölcsérek, felfogóedények ill. ciklonleválasztók kombinációinak
széles választéka lehetővé teszi különböző feladatok egyedi igényeihez történő
gyors alkalmazkodást. Mindhárom modell beszerezhető nehézfémmentes őrlésre
szolgáló speciális kivitelben is.

n erőteljes még a heterogén
anyagok felaprítása is
n SM 300 változtatható
fordulatszámmal

Műszaki adatok
SM 100 / SM 200 / SM 300
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

n definiált a végfinomság

aprítás
lágy, félkemény, merev,
rugalmas, rostos
max. 60 x 80 mm
0,25 - 20 mm

n csekély felmelegedés
n gyors és egyszerű tisztítás

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

n kiegészítő tartozékok
széles választékban

SM 300
SM 100
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APRÍTÁS

www.retsch.hu/gm200
www.retsch.hu/gm300

Késes homogenizálók
Késes homogenizálók GRINDOMIX GM 200 és GM 300
A GRINDOMIX késes homogenizálók új szintet jelentenek az élelmiszerminták
előkészítésében. A rotor éles acélpengéjének vágó hatása – a szabadalmaztatott
súlyos fedéllel kombinálva – lehetővé teszi a nagy víz- vagy zsírtartalmú minták
tökéletes felaprítását és homogenizálását. Az őrlőedény bármely pontjából vehető a minta egészére vonatkozóan reprezentatív részminta, mely így megbízható
mérési eredményt garantál.

Alkalmazási példák
fűszerek, gabonapehely szelet, gyümölcsök, hal, hús, kakaóbab, kenyér,
kolbászfélék mélyhűtött áruk, pékáruk,
takarmánypelletek, tenger gyümölcsei,
vetőmagok, zöldségek

A GM 200 és GM 300 kevesebb, mint 30 másodperc alatt képes minimális szórású
reprezentatív mintákat készíteni. A GRINDOMIX homogenizálót kitünteti robusztus kialakítása, erős ipari villanymotorja, a balesetvédelem magas szintje ill. a
homogenizálási paraméterek beállításainak digitális kijelzése és a módszerek
(SOP) elmenthetősége. Ezen előnyök révén ez a homogenizáló egyedülálló módon
biztosítja a laboratóriumi munka professzionális kivitelezését, messze túlszárnyalja bármelyik konyhai keverő vagy hagyományos késes malom képességeit!
Őrlőedények és fedelek széles választéka teszi lehetővé a GRINDOMIX illesztését
a speciális követelményekhez.

n tökéletes homogenizálás
n minimális szórású homogenizálási eredmények
n változtatható fordulatszám
n akár 700 ml ill. 4500 ml térfogatú is lehet a minta
n autoklávozható homogenizáló szerszámok
n automatikusan csökkenő térfogatú őrlőtér a súlyos fedél révén
n kiegészítő tartozékok nehézfémmentes homogenizáláshoz

Műszaki adatok GM 200 / GM 300
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

aprítás, homogenizálás
lágy, félkemény, rugalmas,
olaj-, víz-, és zsírtartalmú, száraz
<40 mm / <130 mm
<0,3 mm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

GM 200

GM 300

A GM 300 homogenizálóban egyszerre akár 4500 ml térfogatú minta is felaprítható
és homogenizálható gyorsan és reprodukálhatóan.
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APRÍTÁS

www.retsch.hu/rs200
www.retsch.hu/dm200
www.retsch.hu/dm400

Alkalmazási példák
ásványok, beton, cement, cementklinker, ércek, fémoxidok, kerámia, koksz,
korund, salak, szén, szilikátok, talajok,
üveg

Műszaki adatok RS 200
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

Tárcsás malmok
Tárcsás-rázó malom RS 200
A tárcsás-rázó malmok verhetetlenek,
ha spektroszkópiai minták gyors és
reprodukálható előkészítéséről van
szó. A tárcsa forgását erőteljesen
stabilizáló egységnek köszönhetően
az RS 200 malom csupán néhány
másodperc alatt és a legnagyobb
reprodukálhatósággal ér el 40 - 100
μm közé eső végfinomságokat. Nyugodt
és egyenletes a malom mozgása még
a legnagyobb sebesség és a nehezebb
őrlőszerszámok esetén is. Különböző
méretű és anyagú őrlőszerszámok
rendelhetők, ez nagyon sokoldalúvá
teszi az RS 200 alkalmazását.

aprítás, keverés, eldörzsölés
félkemény, kemény, rideg, rostos
<15 mm
<40 µm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

n másodpercek alatt elérhető a
kívánt végfinomság
n kiváló reprodukálhatóság
n a tárcsa forgásának erőteljes stabilizálása

RS 200

n kényelmes kezelés a grafikus kijelző 1-gombos
működtetésével

Alkalmazási példák
bauxit, ércek, fogászati kerámia,
gipsz, koksz, kvarc, salak, szárított
talajminták, szennyvíziszap, szén,
szinterelt kerámia, üveg, zsírkő

n eltárolható 10 őrlési módszer (SOP)

Tárcsás malmok DM 200 és DM 400
A tárcsás malmok kemény és csiszoló anyagok nagyobb mennyiségeit (sarzsok)
képes felaprítani. Robusztus felépítésük miatt laboratóriumokban és gyárakban
egyaránt használják őket, gyakran durva üzemi körülmények között vagy akár
online üzemmódban a nyersanyagok minőségellenőrzéséhez. A tárcsás malmok 100
μm átlagos végfinomság elérésére is képesek, gyakran egyetlen munkamenetben.
A DM 400 modellt különösen kényelmes és biztonságos kezelni.

n rövid őrlés idők alatt nagy
végfinomság

Műszaki adatok DM 200 / DM 400
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

aprítás, előtörés
félkemény, kemény, rideg
<20 mm
<100 µm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.
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n reprodukálható őrlési
eredmények az őrlőrés
távolsága pontos
beállíthatósága miatt
n 4 különböző anyagú
őrlőtárcsa
DM 400

APRÍTÁS

www.retsch.hu/rm200

Mozsaras malmok

Mozsaras malom RM 200
Az RM 200 malom a több, mint 80 évvel ezelőtt a törős kézi mozsarat kiszorító
klasszikus "Retsch malom" legújabb nemzedéke. Széles körben használják a
reprodukálható mintaelőkészítéshez a K+F tevékenységben, az anyagvizsgálat
területén és mindenekelőtt a gyógyszerészeti és a homeopátiás gyakorlatban. Sokféle
anyag gyorsan és hatékonyan feldolgozható az RM 200 malommal, lehetséges mind
a száraz, mind pedig a nedves őrlés. 7 különböző anyagú őrlőszerszám rendelhető,
ez biztosítja a szennyezésmentes mintaelőkészítést. Az új készüléknemzedék
rendkívüli teljesítményt nyújt, biztonságos és egyszerű kezelni.

Alkalmazási példák
cementklinker, élelmiszer, élesztősejtek (fagyasztva), fűszerek, gyógyszerek, gyógyszeripari és homeopatikus
nyers és késztermékek, hamu, olajos
magvak, salak, sók, szilikátok, talajok,
vegyszerek

n reprodukálható száraz és nedves őrlési eredmények
n törő és mozsár egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető
n zárt és pormentesen tömített az ablakokkal ellátott
őrlőtér
n 7 különböző anyagú őrlőkészlet
n nagy teljesítményű elektronikus felügyeletű meghajtás

Műszaki adatok RM 200
Feladat:
Aprítandó
minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

aprítás, keverés, eldörzsölés
lágy, kemény, rideg,
pépes, száraz és nedves
<8 mm
<10 µm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

RM 200
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APRÍTÁS

www.retsch.hu/mm200
www.retsch.hu/mm400

Alkalmazási példák
ásványok, csontok, drazsék, ércek,
gabonamagok, gyapjú, gyógyszerek,
haj, hulladék, iszapok, kerámia,
műanyagok, növényi részek, olajos
magvak, ötvözetek, sejtszövetek, tabletták, talajok, textíliák, üveg,
vegyszerek

Rázó malmok
Vibrációs-rázó malom MM 400
Az MM 400 vibrációs-rázó malom valóságos laboratóriumi "ezermester". Kifejezetten
a kis mintamennyiségek száraz, nedves és hűtött (kriogén) őrlésére fejlesztették ki.
Ez a nagyteljesítményű golyós malom néhány másodperc alatt felaprítja, elkeveri
és homogenizálja a porokat és emulziókat és eközben nanométer tartományig érő
végfinomságokat ér el. Ezenkívül kiválóan alkalmas biológiai sejtek feltárására ill.
DNS/RNS kinyerésére. Sokoldalúsága miatt sok helyütt az iparban is alkalmazzák
a MM 400 malmot, ugyanígy pl. a gyógyszergyártásban, a biológiai, az ásványtani
vagy a környezetvédelmi területen is.

MM 400

n gyors és hatékony aprítás és homogenizálás
n reprodukálható eredmények a paraméterek digitális
beállíthatósága miatt
n különböző méretű és anyagú őrlőedények
n eltárolható 9 őrlési módszer (SOP)
n egyidejűleg akár 20 minta is feldolgozható

Vibrációs-rázó malom MM 200
Az MM 200 rázó malom szintén hatékony aprításra és homogenizálásra szolgál,
működési elve is azonos az MM 400 maloméval. Száraz állapotú, kis mintamennyiségek
napi feldolgozására kiválóan alkalmas, a rutinfeladatokhoz az MM 400 malom
kedvezőbb árú alternatívája lehet. Az MM 200 malom őrlőedényei felhúzható
fedéllel vannak ellátva.

MM 200

Műszaki adatok
Feladat:
Aprítandó minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

MM 200

CryoMill

aprítás, keverés, homogenizálás, sejtfeltárás
lágy, félkemény, kemény, rideg, rugalmas, rostos
<6 mm
<8 mm
<8 mm
<10 µm
<5 µm
<5 µm

* A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.
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MM 400

APRÍTÁS

www.retsch.hu/cryomill

Alkalmazási példák
Vibrációs-rázó malom CryoMill
A CryoMill vibrációs-rázó malmot speciálisan a hűtött (kriogén) őrléshez fejlesztették
ki. Az őrlőedényt az őrlés előtt és alatt a beépített hűtőrendszer folyamatosan hűti
folyékony nitrogénnel. Emiatt a minta törékennyé válik, s az illékony komponensek
sem távoznak el. Az "Autofill"-rendszernek köszönhetően mindig csak az állandó
–196 °C hőmérséklet fenntartásához szükséges mennyiségű nitrogén töltődik
után. A felhasználó egy pillanatra sem kerül érintkezésbe a folyékony nitrogénnel,
ez különösen biztonságossá teszi a malom használatát. Az automatikus hűtés
biztosítja, hogy az őrlés csak a minta teljes áthűlése után indul meg – ez csökkenti
a fogyasztást és garantálja a reprodukálható őrlési eredményeket. Az aprítási elv
az MM 400 malom működési elvének felel meg.

állateledel, csontok, fa, gyapjú, haj,
hulladék, műanyagok, növényi részek,
olajos magok, papír, sejtszövetek,
szennyvíziszap, tabletták, talajok,
textíliák, vegyipari termékek

A 30 Hz-es rezgésszámmal működő CryoMill az anyagok többségét nagyon
hatékonyan már néhány perc alatt felaprítja. Az ütközéses igénybevétel és a
súrlódás kombinációja a kriogén őrlésre szolgáló más malmokkal elérhetőnél
lényegesen jobb végfinomságokhoz vezet.
A CryoMill őrlőhelye 25 ml, 35 ml és 50 ml térfogatú őrlőedényeket képes befogadni.
Beszerezhető adapter 4 db 5 ml-es őrlőhely kialakítására ill. akár 6 db 2 ml-es
reakciócső befogadására is.

n -196 °C-on végzett, gyors és hatékony hűtött (kriogén) őrlés
n ideális műanyagok, hőmérsékletre érzékeny anyagok és
illékony komponenseket tartalmazó minták esetén
n különösen biztonságos a folyékony nitrogén automatikus
betöltése miatt
n legjobban reprodukálható őrlési eredmények
n eltárolható 9 őrlési módszer (SOP)
n lehetséges száraz és nedves őrlés is

LN2 tartály

CryoMill
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www.retsch.hu/pm100
www.retsch.hu/pm100cm

Alkalmazási példák
ásványok, ércek, háztartási és ipari
hulladék, kerámia, növényi részek,
ötvözetek, szennyvíziszap, talajok,
üveg, vegyszerek

Bolygóműves-golyós
malmok
Az innovatív bolygóműves-golyós malmok megfelelnek akár a nanométer
mérettartományba eső gyors és reprodukálható őrléssel szemben támasztott
legmagasabb követelményeknek is. Nagyon sok helyen alkalmazzák őket, a
napi mintafeldolgozástól kezdve, a legnagyobb kihívásokat rejtő laboratóriumi
kolloidőrlésen át a mechanikai ötvözési alkalmazásokig. A grafikus kijelző kényelmes
1-gombos vezérlése megkönnyíti az őrlési paraméterek kiválasztását és eltárolását.
Az összes RETSCH bolygóműves-golyós malom rendelkezik programozható Startutasítással, hálózatkimaradás esetén a még ledolgozandó őrlési időt eltároló és
az őrlőteret automatikusan kilevegőztető funkcióval, a levegő normál üzemben
az őrlőedényeket hűti is. A "comfort" őrlőedények porral szemben tömítettek és
rendkívül egyszerűen és biztonságosan használhatók.

n extrém sebességek a nanométer-tartományba eső
végfinomságok eléréséhez
n reprodukálható eredmények az energiabevitel és a
fordulatszám szabályozása miatt
n kényelmes kezelés a grafikus kijelző 1-gombos
működtetésével
n eltárolható 10 őrlési módszer (SOP)
n őrlőtér automatikus kilevegőztetése
n nyugodt és biztonságos a működés
n alkalmazható hosszabb idejű
őrlésekre és folyamatos
üzemmódra

PM 100

PM 100 CM
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www.retsch.hu/pm200

Alkalmazási példák
Bolygóműves-golyós malom PM 100
Ez a golyós malom egy őrlőhellyel rendelkezik és számos anyagot képes felaprítani
és összekeverni. 12 - 500 ml térfogatú őrlőedények helyezhetők bele. Mivel az új
FFCS technológia a malom rezgéseit optimális módon kiegyenlíti, ezért a malom
bármely alkalmas laborasztalon biztonságosan működtethető.

ásványok, ércek, háztartási és ipari
hulladék, kerámia, növényi részek,
ötvözetek, szennyvíziszap, talajok,
üveg, vegyszerek

Bolygóműves-golyós malom PM 100 CM
Ez a golyós malom rendelkezik a klasszikus PM 100 malom összes műszaki
képességével, a "Nap"-kerék és a ("bolygó") őrlőedény fordulatszámának aránya
viszont 1:-1 az 1:-2 helyett. A golyómozgás megváltozása azt okozza, hogy a minta
kevésbé az ütközések, hanem inkább a nyomás és a súrlódás hatására aprítódik fel.
Ez nem csupán a kopást, hanem a hőfejlődést is csökkenti az őrlőedényen belül.

Bolygóműves-golyós malom PM 200
A PM 200 malom két őrlőhellyel rendelkezik és legfeljebb 125 ml térfogatú
őrlőedényekkel működtethető. Elsősorban kisebb mintamennyiségek aprítására
és keverésére szolgál.

PM 200

Műszaki adatok

PM 100

PM 100 CM

PM 200

PM 400

Feladat:
Aprítandó minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

aprítás, keverés, homogenizálás, kolloidőrlés, mechanikai ötvözés
lágy, félkemény, kemény, rideg, rostos, száraz és nedves
<10 mm
<10 mm
<4 mm
<10 mm
<0,1 µm
<0,1 µm
<0,1 µm
<0,1 µm

* A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.
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www.retsch.hu/pm400

Alkalmazási példák
ásványok, ércek, háztartási és ipari
hulladék, kerámia, növényi részek,
ötvözetek, szennyvíziszap, talajok,
üveg, vegyszerek

Bolygóműves-golyós
malmok
Bolygóműves-golyós
malom PM 400
Ez a robusztus álló készülék négy
őrlőhelyet kínál és 12 - 500 ml térfogatú
őrlőedényekhez alkalmas. Egyidejűleg
akár nyolc mintát is képes befogadni,
így sok minta gyorsan feldolgozható.
A PM 400 malom két őrlőhelyes és
különböző sebességarányú változatai
is beszerezhetők.
A kemény-rideg anyagok mechanikai
ötvözéséhez szükséges nagy
energiabevitelt biztosító PM 400 malom
"MA" jelzésű változatban szerezhető
be, melynek sebességaránya 1:-2,5
vagy 1:-3 lehet.

PM 400

"comfort" őrlőedények
A "comfort" őrlőedényeket kifejezetten a különleges munkakörülményekhez
alakították ki, pl. hosszútávú kisérletekhez, nedves őrléshez, nagy mechanikai
behatásokhoz, maximális sebességekhez és mechanikai ötvözéshez. Hat különböző
anyagból készülhetnek és különlegesen egyszerű és biztonságos a kezelésük.

n 12 - 500 ml térfogatú őrlőedények
n O-gyűrű a légmentes és szennyezésbiztos tömítéshez
n felhasználóbarát illesztő peremek az őrlőedényen és a fedélen

"comfort" őrlőedények
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Nagyenergiájú golyós
malom
Nagyenergiájú golyós malom Emax
Az Emax a nagyenergiájú őrlésre szolgáló malmok között egészen új típusú golyós
malom. A súrlódás és az ütés egyedi kombinációja különlegesen finom részecskék
létrehozását teszi lehetővé a legrövidebb idő alatt. A nagy energiabevitel az
egyedülálló 2000 min-1 fordulatszám és az optimalizált, hosszúkás alakúra
kialakított őrlőedény eredménye. A forradalmian új vízhűtésnek köszönhetően a
nagy energiabevitel a minta túlmelegedése nélkül hatékonyan ki is használható az
őrlési folyamatban Az őrlőedény speciális alakja a részecskék szűk méreteloszlástát
hozza létre, mivel a mintát különösen jól átkeveri.

Alkalmazási példák
agyagásványok, ásványok, cellulóz,
cement, cementklinker, csontok,
dohány, ércek, fa, féldrágakövek,
fémoxidok, gipsz, hulladékok, kaolin,
katalizátorok, kerámia, koksz, kvarc,
mészkő, növényi részek, ötvözetek,
papír, pigmentek, polimerek, rostok,
salak, szennyvíziszap, szén,
szénszálak, talajok, tea, üveg, vasérc,
vegyipari termékek

n minden más golyós malomnál gyorsabb
és finomabb őrlés
n egyedülálló 2000 min-1 fordulatszám
n innovatív vízhűtés, mely hűtési
megszakítások nélküli folyamatos őrlést
tesz lehetővé
n részecskék szűk méreteloszlása az
őrlőedény speciális kialakításának
köszönhetően
n 10 őrlési eljárás (SOP) és egyéb
információ eltárolható
n könnyen kezelhető érintőképernyő

Emax

Műszaki adatok
Feladat:
Aprítandó minta jellege:
Minta mérete*:
Végfinomság*:

Emax
nanoőrlés, mechanikai ötvözés, elporítás, kolloidőrlés,
nagyenergiájú finomőrlés
félkemény, kemény, rideg, rostos - száraz vagy nedves
<5 mm
<0,05 µm

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.
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Részecskemérés
Amikor a méret számít

A részecskeméreteloszlás befolyásolja a szilárd anyagok fizikai
és keveredési tulajdonságait. Ezért a porok és granulátumok
minőségbiztosítása keretében elmaradhatatlan a részecskeméreteloszlás
ismerete és ellenőrzése. Csak a szemcseméret eloszlásának
állandósága biztosíthatja a termékminőség állandóságát is. Példák
az ilyen minőségjellemzőkre:

n beton szilárdsága
n csokoládé íze
n mosóporok szórhatósága és oldhatósága
n festék opacitása
n gyógyszertabletták hatóanyagai kioldódása

A RETSCH szitarázók és analitikai sziták jelentik a megoldást a
könnyen kivitelezhető, gyors, reprodukálható és mindenekelőtt
helyes analízisekhez. Ezeket egészítik ki a RETSCH Technology
cég különböző mérési elvek alapján működő és nagyon széles
méréstartományt lefedő optikai részecskemérő készülékei.
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Mindegyik méréstartományba a megfelelő készüléket
1 µm

1 mm

1 m

Analitikai szitálás
AS 200

20 µm

AS 300

20 µm

AS 450

25 mm
40 mm

25 µm

AS 400

125 mm

45 µm

AS 200 tap

63 mm

20 µm

AS 200 jet

10 µm

25 mm
4 mm

Dinamikus
képfeldolgozás
CAMSIZER®P4
CAMSIZER XT
n
n

20 µm
1 µm

30 mm
3 mm

száraz mérés
nedves mérés
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www.retsch.hu/as200

Alkalmazási példák
ásványok, cementklinker, építő- és töltelékanyagok, fémporok, kávé, liszt,
mosópor, műtrágya, öntészeti- és formázó homok, talajok, szén, vegyszerek, vetőmagok

Laboratóriumi
szitarázók
3D szitamozgás
A RETSCH szitarázókat a kutatás & fejlesztés, a minőségellenőrzés és a
gyártásfelügyelet területén alkalmazzák.
Az AS 200 control, AS 300 control és AS 450 control szitarázók szabadalmaztatott
elektromágneses meghajtása 3-dimenziós dobómozgásra képes, mely lehetővé
teszi a szita szabad felületeinek optimális kihasználását és egyenletesen mozgatja
a mintát a teljes szitafelületen. E készülékeknél digitálisan beállítható a dobás
amplitúdójának nagysága, amely révén biztosított a mintaanyag nagyon éles
frakcionálása már nagyon rövid szitálási idők alatt is.
Az összes "control" szitarázó vizsgálati bizonylattal van ellátva és kalibrálhatók is.
E készülékek a DIN EN ISO 9000 ff szabványnak megfelelő mérőberendezések.

n szitálás 3D-mozgással
n száraz és nedves szitálás
n eltárolható 9 szitálási módszer (SOP)
n digitálisan beállítható és eltárolható szitálási paraméterek
n hálózati frekvenciától független a sziták gyorsulása
n reprodukálható és az egész világon összehasonlítható szitálási
eredmények
n beépített digitális csatlakozó
n csendes, karbantartást nem igényel

Szitarázó AS 200 control
Az AS 200 control szitarázó legfeljebb 203 mm (8")
átmérőjű szitákat képes befogadni. A méréstartomány
20 μm - 25 mm szemcseméret között van. Az AS
200 control készüléknek van egy döntő előnye:
a rázómozgás magassága helyett a szitabetét
hálózati frekvenciától független gyorsulási
értéke adható meg, így garantált a világszerte
reprodukálható és összehasonlítható
szitálási eredmény. Az AS 200 szitarázó
beszerezhető analóg paraméterbeállítással
ellátott "basic" és digitális időbeállítással
valamint szakaszos üzemmóddal is ellátott
"digit" változatban is.

AS 200 basic

AS 200 digit

AS 200 control
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www.retsch.hu/as300
www.retsch.hu/as450

Alkalmazási példák
Szitarázó AS 300 control
Az AS 300 control szitarázó legfeljebb 315 mm (12")
átmérőjű szitákat képes befogadni. A méréstartomány
20 μm - 40 mm szemcseméret között van. E készülék
nagyobb szitafelülete révén lényegesen csökkenthető
a szitálás időigénye. További előnyt jelent, hogy
egy menetben nagyon nagy mennyiségű, akár
6 kg minta is szétválaszható. Az AS 200 control
szitarázóhoz hasonlóan itt is beállítható a hálózati
frekvenciától független szitagyorsulás értéke a
rázómozgás magassága helyett.

AS 450 control:
ásványok, cementklinker, építőanyagok, ércek, homok, koksz, műanyagok,
talajok, töltelékanyagok, szén,
vegyszerek

AS 300 control

Szitarázó AS 450 control
Az AS 450 control szitarázó 400 mm és 450 mm átmérőjű szitákhoz alkalmas.
A méréstartomány 25 μm - 125 mm szemcseméret között van. Az erős
elektromágneses meghajtásnak köszönhetően ez a szitarázó akár 2,2 mm
amplitúdót is képes elérni, s így a minta sokkal hatékonyabban kiszitálódik,
mint az ilyen típusú egyéb szitarázókkal. Az AS
450 control egy menetben akár 25 kg mintát is
képes szétválasztani. Az AS 450 szitarázó "basic"
változatban is beszerezhető, ez akár 15 kg minta
száraz szitálására is alkalmas.

n nagyon hatékony a szétszitálás,
nincs terhes utószitálás
n nagy mennyiségű (akár 25 kg)
mintához is alkalmas
AS 450 basic

n szitaállvány akár 963 mm magas,
Ø 400 / 450 mm lehet
n mobil vezérlőegység a kényelmes
működtetéshez

Műszaki adatok

Feladat:
Aprítandó minta jellege:
Méréstartomány*:
Max. mintamennyiség:
Amplitúdó
beállítása:		
Szitaátmérő:
100 mm

AS 200
basic

20 µm - 25 mm
3 kg
analóg
0 - 3 mm
100 mm
max. 200 mm / 8"

AS 450 control

AS 200
digit

AS 200
control

AS 300
control

szétválasztás, frakcionálás, részecskeméretmeghatározás
por, ömlesztett anyag, szuszpenzió
20 µm - 25 mm
20 µm - 25 mm
20 µm - 40 mm
3 kg
3 kg
6 kg
analóg
digitális
digitális
0 - 3 mm
0,2 - 3 mm
0,2 - 2 mm
100 mm
100 mm
400 mm
   max. 200 mm / 8"
max. 200 mm / 8"
max. 315 mm

AS 450
basic

AS 450
control

25 μm - 125 mm
15 kg
digitális
0 - 2 mm
400 mm
max. 450 mm

25 μm - 125 mm
25 kg
digitális
0,2 - 2,2 mm
max. 450 mm

*A minta anyagától és a felhasznált szitától függ.
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www.retsch.hu/as400
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Alkalmazási példák
AS 400:
építőanyagok, faforgácsok, komposzt,
liszt, őrölt gabonafélék, szemcsés préselmények, vetőmagok

Laboratóriumi
szitarázók
Vízszintesen kőröző szitamozgás

A hosszúkás, rostos, lapka- vagy tűforma részecskéjű anyagokhoz előnyös
a vízszintesen kőröző szitamozgás, mivel a szitálási eredmények nagyobb
reprodukálhatósága érhető el a részecskék vízszintes irányú elrendeződésével.

Szitarázó AS 400 control
Az AS 400 control szitarázót 100 - 400 mm
(4" - 16") átmérőjű szitákkal végzett száraz
szitáláshoz alkalmazzák, ami nagyon sokoldalúvá
teszi a készüléket. Az egyenletes, vízszintes
kőröző szitamozgás gondoskodik a finom- és
durvaszemcséjű minta pontos szétválasztásáról.
Az AS 400 modell az egyedüli teljesen digitális
vezérlésű síkszitarázó a piacon.

n méréstartomány
45 μm - 63 mm között
n egyszerű és kényelmes kezelés
n teljesen digitális vezérlés
n csendes, karbantartást
nem igényel

AS 400 control

Alkalmazási példák
AS 200 tap:
aktív szén, cement, csiszolóanyagok,
fémporok, fűszerek, gyémánt

Ütögetős szitarázó AS 200 tap
A szitálandó minta vízszintesen kőröző mozgással és függőleges ütögetéssel
való mozgatása, melyet AS 200 tap modell is végrehajt, a kézi szitálás módjának
utánzása, s különböző szabványok rögzített előírása. Az egyenletes mechanikus
szitamozgás megbízható és reprodukálható mérési eredményekhez vezet.

n méréstartomány 20 μm - 25 mm
között
n robusztus kialakítás,
karbantartást nem igényel
n digitális időbeállítás
n beépített digitális csatlakozó

AS 200 tap
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Alkalmazási példák
építőanyagok, fűszerek, gyógyszerek,
katalizátorok, liszt, műanyagok

Légsugaras szitálás
A légsugaras szitálásnál a mintát csupán légáram mozgatja. Ez nagyon kíméletes és
gyors eljárás, melyet elsősorban a hagyományos szitálással nem szétválasztható,
nagyon finom, összetapadásra hajlamos anyagoknál alkalmazzák, mivel a légsugár
egyrészt a mintát nagyon jól szétoszlatja, másrészt a szitalyukakat mindig
szabaddá teszi.

AS 200 jet szitagép
Az AS 200 jet légsugaras szita különösen a kis részecskeméretű, könnyű anyagok
szitálására alkalmas. Egy ipari porszívó légáramot kelt, melyet a résalakú, forgó
fúvóka alulról a szitaszövetre vezet. Ezáltal felkavarodik a szitára felvitt minta, a
fedélnek nekiütődve az aggregátumok szétesnek, és a részecskék eloszlanak a szita
teljes felületén. Mindegyik szitálással egy-egy szitálási frakció keletkezik. Igény
esetén a szitán átjutó, kisméretű részecskék a ciklonegységben a visszanyeréshez
felfoghatók. Az AS 200 jet különleges jellemzője az "Open Mesh" képesség. Ez az
eljárás biztosítja, hogy csökkenjen a határesetnek minősülő méretű részecskék
száma és így optimális legyen a szétszitálás és nagy reprodukálhatóság legyen
elérhető. Az AS 200 jet készülék 200 mm vagy 203 mm (8") átmérőjű minőségi
RETSCH szitákkal működik.

n méréstartomány 10 μm - 4 mm
között
n gyors és hatékony eljárás
n "Open Mesh"x funkció csökkenti a
határesetnek minősülő méretű
részecskék számát
n digitális paraméter beállítás
n automatikus vákuumszabályozó és
ciklonegység opcionálisan
beszerezhető

AS 200 jet

Műszaki adatok
Feladat:
Aprítandó minta jellege:
Méréstartomány*:
Max. mintamennyiség:
Amplitúdó ill. fordulatszám:
Szitaátmérő:

AS 400 control

AS 200 tap

AS 200 jet		

szétválasztás, frakcionálás, részecskeméretmeghatározás
por, ömlesztett anyag
45 µm - 63 mm
20 µm - 25 mm
10 µm - 4 mm
5 kg
3 kg
0,1 kg
fix, 280 min-1, 150 ütögetés
digitális, 5 - 55 min-1
digitális, 50 - 300 min-1
100 - 400 mm
200 mm / 8"
200 mm / 8"

*A minta anyagától és a felhasznált szitától függ.
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Analitikai sziták
A legnagyobb pontosság a helyes mérési eredmények
érdekében
Egyedülálló RETSCH gyártási eljárás garantálja mindegyik szita optimális alakját.
Győződjön meg Ön is a mérések minőségét ill. a sziták használatát és hosszú
élettartamát biztosító előnyökről.
RETSCH-sziták sokféle kivitelben kaphatók, mindenekelőtt a laboratóriumi
analitikában leggyakrabban használt alábbi 4 méretben:
200 x 50 mm • 200 x 25 mm • 203 x 50 mm (8" x 2") • 203 x 25 mm (8" x 1")

n "egy öntvényből álló" szitakeret és
forrasztásmentes illesztésű szitaszövet
megakadályozza az átszennyezéseket (nincs
ui. mintamaradék)
n nincsenek eltömítendő holtterek (nincs
epoxidtömítés)
n a sziták ötvözött nemesacélból készülnek, így
igen korrózióállók és könnyen tisztíthatók
n innovatív eljárás biztosítja a szitaszövetek
tartós feszességét
n kiváló minőségű termék a hézagmentes
optikai ellenőrzésnek köszönhetően
n a szitatoronynak maximális stabilitást és
optimális tömítettséget biztosítanak a
vájatokba helyezett tömítőgyűrűk
n a sziták egyértelmű azonosítását és
visszakövethetőségét garantálja egyedi
lézergravírozásuk
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1.

2.

3.

4.

Minőségellenőrzés felsőfokon
A RETSCH cégnél mindegyik szitát végellenőrzésnek vetik alá. Ennek része a
lyukméretek optikai ellenőrzése és a mérési adatok kiértékelése. Maga az eljárás
és eredményei monitoron követhetők. A szitaméretekre specializált mérőeljárás
a szitán lévő vonalkód leolvasásával indul. Ez a vonalkód tartalmazza az adott
szitára vonatkozó érvényes szabványokat.
A felhasználó igénye szerint a sziták szállíthatók megfelelőségi, végellenőrzési és
kalibrációs bizonylattal. A szitát a hozzátartozó dokumentációval együtt egyedi
jelzésű dobozba csomagolják. A dobozt azután műanyag fóliába forrasztják, hogy
a környezeti hatásoktól védett legyen.
Tágas áruraktár biztosítja, hogy a RETSCH-sziták bármikor és a világon bárhová
gyorsan kiszállíthatók.

Igazolt minőség – bizonylatokkal
Kiszállítás előtt mindegyik RETSCH-szita megfelelőségi bizonylatot kap.
Külön kérésre beszerezhető
DIN ISO 3310-1 vagy
ASTM E11 szerinti speciális
végellenőrzési bizonylat,
amely táblázat és grafikon
alakjában dokumentálja a
mérési eredményeket. Még
több statisztikai biztonságot
nyújt a kalibrálási bizonylat.

A sziták újrakalibrálását külön szolgáltatásként kínálja a RETSCH cég. Ekkor az
összes releváns információt feljegyzik a sziták szabványos mérése során és azokat
bizonylattal megerősítik.

1. Gyártás
A RETSCH cég "egy öntvényből álló"
nemesacél anyagú szitakeretet
alkalmaz. A szitaszövetet ebbe a
keretbe illesztik be a szövet specifikus
jellegènek megfelelő, precíz módon.
Egyedülálló és csak a RETSCH-szitáknál
lehetséges alakítási eljárással végül
megbízható és időtálló módon
megfeszítik a szitaszövetet.

2. Lézergravírozás
Az összes szabványos információt
tartalmazó lézergravírozással egyedi
módon megjelölik a szitát.

3. 100% ellenőrzés
Optikai ellenőrzőmérés garantálja, hogy
mindegyik szita megfelel a szabványnak.

4. Készenlét
Tágas áruraktár biztosítja, hogy a
RETSCH-sziták bármikor és a világon
bárhová gyorsan kiszállíthatók.

EasySieve® kiértékelő szoftver
Az EasySieve®, a RETSCH cég részecskeméretanalizáló
szoftvere, több szempontból is jobb a manuális
kiértékelésnél. A szoftver ugyanis lehetővé teszi a
felhasználó számára a szükséges teendők gyors és
egyszerű végrehajtását és automatikus dokumentálását
– kezdve a sziták súlyának lemérésétől egészen
az adatok kiértékeléséig.
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www.retsch.hu/camsizer

Alkalmazási példák
csiszolóanyagok, cukor, élelmiszer,
fémporok, gyógyszerek, homok, katalizátorok, kávé, kerámia, korompellet,
műanyagok, polisztirol, só, szénszármazékok, trágyázószerek, tűzálló
anyagok, üveg

CAMSIZER®P4
CAMSIZER®P4 – Részecskék méretének és alakjának
meghatározása dinamikus képfeldolgozással
A RETSCH Technology cég CAMSIZER készüléke kompakt laborberendezés,
mely dinamikus digitális képfeldolgozással teszi lehetővé porok és granulátumok
részecskéinek méreteloszlásának és alakjának egyidejű meghatározását.
A szabadalmaztatott 2-kamerás rendszer rendelkezik a szükséges felbontással ahhoz,
hogy a 30 μm - 30 mm mérethatárok közé eső részecskékből álló szórható szilárd
anyagot jellemezze. Az összes részecske szkennelése és az újonnan kifejlesztett
illesztő algoritmus révén a mérési eredmények 100%-ban kompatibilisek a szitálási
analízis adataival. Így a CAMSIZER készülék kiválthatja a klasszikus analitikai
szitálási módszert.

n digitális képfeldolgozás szabadalmaztatott 2-kamerás
rendszerrel (ISO 13322-2 szerint)
n részecskék méretének, alakjának, számának és sűrűségének
egyidejű mérése
n nagyon rövid mérési idő (2-3 perc)
n szitaanalízissel 100%-ban kompatibilis eredmények
n lehető legnagyobb mérési helyesség és reprodukálhatóság

CAMSIZER®P4

CAMSIZER® AutoSampler
Az opcionális AutoSampler maximalizálja a CAMSIZER hatékonyságát. Nem számít,
hogy különböző mintákat vagy sorozatméréseket kell végezni, az AutoSampler
tökéletesen alkalmazkodik a megadott mérési feladathoz

CAMSIZER® Online
Robusztus kialakításának és zavartűrő mérési elvének köszönhetően a CAMSIZER
különösen alkalmas gyártási folyamatban való online működtetésre. Az ilyen
alkalmazásokban a CAMSIZER online változata optimálisan illeszkedik a speciális
"helyi" követelményekhez.
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www.retsch.hu/camsizerxt

CAMSIZER XT

Alkalmazási példák

CAMSIZER XT - részecskeméret > 1 μm finomságú porokhoz
A CAMSIZER XT készülék a 1 μm - 3 mm mérethatárok közé eső részecskékből álló
finom porok és szuszpenziók minőségellenőrzésére szolgál. A CAMSIZER készülékével
azonos, de finomabb részecskékre optimalizált 2-kamerás rendszerét használja. A
moduláris X-egység a mintabevezetés 3 opcióját kínálja:
A szórható, nem összetapadó részecskék mérése szabadesésű üzemmódban történik
(X-Fall modul), az összetapadó részecskéket a száraz diszpergáló egység (X-Jet modul)
állítható nyomású fúvókája oszlatja szét, lehetséges még az ultrahanggal történő
nedves diszpergálás (X-Flow modul) is. Így a CAMSIZER XT készülékben mindegyik
mintához a lehető legjobb eljárás választható ki.

cement, csiszolóanyagok (középméretű és kicsiny szemcse), farostok, fémés ércporok, gyógyszeripari porok és
granulátumok, homok, mosóporok és
enzimek, műanyagszálak és porok,
porított és granulált élelmiszerek

n újonnan kifejlesztett optikai rendszer ultra-erős LED-ekkel a
legnagyobb felbontás és a kiváló mélységélesség eléréséhez
n a legkisebb mennyiségű "túl kicsiny" és "túl nagy" részecske is
megbízhatóan detektált
n moduláris "X-Change" mintabevezető rendszer száraz és
nedves diszperziókhoz
n nagyon rövid mérési idő (1-3 perc)

CAMSIZER XT

Műszaki adatok
Méréstartomány:
Mérési elv:
Mérési idő:
Mérési módszer:
Opciók:

CAMSIZER®P4

CAMSIZER XT

20 µm - 30 mm
1 µm - 3 mm
dinamikus digitális képfeldolgozás (ISO 13322-2)
kb. 2 - 3 min
kb. 1 - 3 min
(a kívánt mérési statisztikától függően)
60 kép/s
>250 kép/s
>780.000 Pixel
kb. 1.3 MPixel
AutoSampler; Online-változat
X-Jet, X-Fall, X-Flow
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Kulcs a nagyobb
laboratóriumi hatékonysághoz
A reprezentatív és reprodukálható mintavételtől és -szétosztástól
kezdve az egyenletes és folytonos mintaadagoláson, a stabil RFA
pasztillák hatékony elkészítésén, az őrlőszerszámok és analitikai
sziták gyors tisztításán át a minták kíméletes szárításáig még
számos olyan segédeszközt kínál a RETSCH cég, melyek a RETSCH
malmokkal és szitarázókkal végzett munkát még kényelmesebbé
és hatékonyabbá teszik.
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Különböző mintavételi és –szétosztási eljárás összehasonlítása
A Forgó
mintaosztó

A diagram a különböző
mintavételi és -szétosztási
módszerekkel nyert
részminták eltéréseinek
kvalitatív mértékét
mutatja.

B Bordás mintaosztó

C Felkúpoló és negyedelő

D Véletlen mintavétel

0
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Példa: ömlesztett anyag < 5 mm részecskemérettel
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www.retsch.hu/pt100
www.retsch.hu/pt200
www.retsch.hu/rt
www.retsch.hu/dr100
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Mintaosztók
PT 100, PT 200, RT 6.5 - RT 75
A RETSCH mintaosztók nélkülözhetetlenek
a laboratóriumban a szórható minták helyes
és reprezentatív szétosztásához. A PT 100
forgó mintaosztó a legkisebb kvalitatív
eltérést okozó leghelyesebb szétosztási
elv alapján működik. Az akár 30 l térfogatú
mintát egy menetben szétosztani képes
PT 200 mintaosztó mellett az RT bordás
mintaosztó tartozik még a manuális
mintaosztók választékába.

Műszaki adatok

PT 100

PT 200

RT

Feladat:

mintaosztás és
-csökkentés
ömlesztett anyag
6, 8 vagy 10
<10 mm
100, 250, 500 ml

mintaosztás és
-csökkentés
ömlesztett anyag
1-3
<10 mm
500 ml, 30 l

mintaosztás

Minta:
Részminták száma:
Minta mérete:
Részmintaedények térfogata:

ömlesztett anyag
2
<4 - 50 mm
1,5 l, 8 l

* A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

Vibrációs mintaadagoló DR 100
A DR 100 mintaadagoló szórható ömlesztett anyagok és finom
porok egyenletes és folyamatos adagolására szolgál. A DR 100
adagoló a RETSCH malmok és mintaosztók kiegészítője lehet,
de csatlakoztatható mérlegekhez és részecskemérőkhöz is. A
legkülönbözőbb anyagok betöltésére és adagolására alkalmas.
Teljesítménye, sokoldalúsága és kompakt kiépítése sok feladatban
felhasználhatóvá teszi.
Műszaki adatok

DR 100

Feladat:
Minta:
Minta mérete:
Időbeállítás:
Térfogatsebesség:

adagolás, továbbítás
ömlesztett anyag
2 - 12 mm
1-99 min. digitális, folyamatos üzem
0-5 l/min, fokozat nélkül állítható

A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.
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www.retsch.hu/tg200
www.retsch.hu/ur
www.retsch.hu/pp25
www.retsch.hu/pp40

Gyors légszárító TG 200
A TG 200 gyorsszárítót a laboratóriumban ömlesztett anyagok
lokális túlhevülése nélküli kíméletes szárítására használják.
A szárítási idő általában csupán 5 - 20 perc, ami hatalmas
időnyereséget jelent más szárítási eljárásokhoz képest. Sok
különböző anyag, pl. szén, műanyag, talajok, gyógyszeripari
termékek vagy növényi részek mellett analitikai sziták is
száríthatók a TG 200 szárítóban.

Műszaki adatok

TG 200

Feladat:
Minta:

szárítás
ömlesztett anyag és szilárd anyagok, >63 µm
szemcsemérettel
40 - 150 °C, fokozat nélkül
0 - 99 min. digitális, folyamatos üzem
1 x 6 l vagy 3 x 0.3 l

Hőmérsékletszabályozás:
Időbeállítás:
Mintaedény térfogata:

Ultrahangos kád UR 1, UR 2, UR 3
A RETSCH ultrahangos kádak intenzíven, ugyanakkor kíméletesen
tisztítják az analitikai szitákat, üveg- és fémalkatrészeket, fém– és
ásványtani mintákat, stb. További felhasználási terület pl. nedves
szitáláshoz szuszpenziók mintaelőkészítése és kromatográfiás minták
diszpergálása ill. folyadékok gázmentesítése.

Műszaki adatok
Feladat:
Minta:
Volume:
42 l

UR 1

UR 2

UR 3

tisztítás, diszpergálás, gázmentesítés
sziták, szuszpenziók, üveg- és fémalkatrészek
5,7 l
45 l

Tablettaprés PP 25, PP 40
Röntgen fluoreszcens analízis (RFA) szilárd mintáinak elkészítéséhez
a RETSCH cég 2-féle méretű tablettaprést is kínál. Az automatikus
PP 40 prés álló készülék, mely akár 40 t nyomóerő egyedülálló
módon szabályozott kifejtésére is képes. A tabletták 40 ill. 51,5
mm külső átmérőjű acélgyűrűbe préselődnek. Alumíniumgyűrűk
is felhasználhatók.
A manuális, hidraulikus PP 25 prés kompakt asztali készülék,
32 mm és 40 mm átmérőjű présszerszámokkal van felszerelve.

Műszaki adatok
Feladat:
Minta:
Max. nyomóerő:
Tablettaátmérő:
Préselési program:

PP 25

PP 40

tabletták készítése spektroszkópiai méréshez
ásványok, cement, ércek, nyersanyagok, salak, stb.
25 t
40 t
32 mm, 40 mm
40 mm, 51,5 mm
–		
32
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2012
ELTRA és CARBOLITE cégek belépnek a

VERDER SCIENTIFIC Divízió

divízióba. Készülékeik tökéletesen
illeszkednek a már meglévő laboratóriumi és
analitikai termékkörbe. VERDER SCIENTIFIC
ernyője alatt megvalósul a vállalatok
kölcsönös előnyeit kihasználó
együttműködés.

2011
VERDER SCIENTIFIC cég folyamatos
növekedése miatt új és nagyobb telephely
épül ki a K+F, a gyártás, a szállítmányozás
és az adminisztrációs részleg számára a

A szilárd anyagok tudománya
A VERDER Csoport SCIENTIFIC Divíziója jelenti a mércét a szilárd anyagok
minőségellenőrzésére, kutatás-fejlesztésére szolgáló high-tech berendezések
területén. A tevékenységi kör lefedi a szilárd minták előkészítését és analizálását.
A Divízió vállalatainak több, mint 500 alkalmazottja az anyagok szétbontására,
homogenizálására, hőkezelésére, részecskeméret és elemösszetétel mérésére
szolgáló laboratóriumi berendezéseket fejleszt és gyárt.

Düsseldorf (Németország) közeli Haan
városkában.

1998
RETSCH TECHNOLOGY cég megalakul. A
VERDER SCIENTIFIC Divízió új tagja gyorsan
a világ egyik vezető vállalatává fejlődik a
dinamikus képfeldolgozással működő optikai
részecskeanalizátorok területén. A
SCIENTIFIC Divízió tevékenysége fókuszába
új termékek kifejlesztése és a már meglévők
javítása kerül.

1989
RETSCH — a laboratóriumi malmok és
szitarázók világszerte ismert gyártója — a
VERDER család része lesz, tágítva üzleti
aktivitását a tudományos berendezések felé.
A VERDER SCIENTIFIC cég első sarokkövét
letették. A következő éveket a globális
terjeszkedés és a világ összes felhasználója
számára elérhető szolgáltatások gyorsabbá
tétele jellemzi.

1959
A fiatal holland szakember André Verder
szivattyúkat és félkész műanyagtermékeket
kezd árulni. André folyamatosan bővíti
tevékenységi körét megszerezve és
megszervezve a VERDER "vállalatcsalád"
újabb tagjait.
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A RETSCH GmbH mellett a VERDER SCIENTIFIC Divízió az alábbi vállalatokat
tartalmazza:
CARBOLITE Ltd.
Az Egyesült-Királyságban működő vállalat szakterülete az akár 3000°C hőmérsékletű
kályhák és kemencék tervezése és gyártása, beleértve azok normál, vákuum és
speciális atmoszférát igénylő alkalmazásait is. A CARBOLITE termékeket világszerte
exportálják ipari felhasználásra, pl. repülőgépgyártás, kerámiaipar, fémművek,
bányászat, gyógyszergyártás, elektronika, kompozitok és egyéb anyagtudományi
területek számára.
www.carbolite.com
ELTRA GmbH
Az ELTRA cég szilárd minták C, H, N, O, S elemkoncentrációit helyesen és gyorsan
mérő elemanalizátorokra specializálódott. Az ELTRA készülék jelenti a szabványt
sok ipari alkalmazásban, pl. bányászatban, acélgyártásban, energiaiparban,
cementgyártásban és fémfeldolgozásban.
www.eltra.org
RETSCH TECHNOLOGY GmbH
optikai mérőrendszereket fejleszti és forgalmazza szuszpenziók, emulziók, kolloidális
rendszerek, porok és granulátumok részecskéinek (méretének és alakjának)
dinamikus képfeldolgozás és lézerfényszórás módszere alapján történő mérésére.
www.retsch-technology.com

VERDER SCIENTIFIC DIVÍZIÓ
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Látogassa meg www.retsch.hu honlapunkat is! Talál ott további információkat újdonságainkról, részletes termékleírásokat, letölthető prospektusokat és videókat, alkalmazási adatbankot és még sok minden mást…

kalapács-rotoros malmok
SR 200/SR 300

kereszt-rotoros malom
SK 100

ciklonrendszerű malom
TWISTER

mozsaras malom
RM 200

tárcsás malmok
DM 200/DM 400

tárcsás-rázó malom
RS 200

késes homogenizálók
GRINDOMIX GM 200/GM 300

vágó malmok
SM 100/SM 200/SM 300

vibrációs-rázó malom
CryoMill

vibrációs-rázó malmok
MM 200/MM 400

szitarázók
AS 200/AS 300/AS 400/AS 450

ütögetős szitarázó
AS 200 tap

légsugaras szitagép
AS 200 jet

mintaadagoló
DR 100

gyors légszárító
TG 200

nagyenergiájú golyós malom
Emax

SZITÁLÁS

bolygóműves-golyós malmok bolygóműves-golyós malom
PM 100 CM/PM 100/PM 200
PM 400

ASSZISZTÁLÁS

analitikai sziták
optikai részecskemérők
EasySieve® kiértékelő szoftver CAMSIZER®/CAMSIZER XT

mintaosztók
PT 100/PT 200

Az Ön partnere
Verder Hungary Kft.
Budafoki út 187-189
H-1117 Budapest
Internet www.retsch.hu

ultrahangos kádak
UR 1/UR 2/UR 3

tablettaprések
PP 25/PP 40

Magyarországon nyomtatva • A műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva • 99.001.0011/HU-06-2014

pofás törők
ultra-centrifúgális malom
BB 50/BB 100/BB 200/BB 300
ZM 200

