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METTLER TOLEDO lancerer en ny produktlinje: InMotion KF-autosamplere til ovn 
 
Nye autosamplere til ovn fra METTLER TOLEDO tilbyder en innovativ løsning til automatiseret Karl 
Fischer-titrering. 
 
METTLER TOLEDO er glad for at kunne annoncere lanceringen af de helt nye, fuldt certificerede InMotion 
KF-autosamplere til ovn: InMotion Flex og InMotion Pro. 
Disse apparater er designet til at give nøjagtig, præcis og effektiv Karl Fischer-titrering i ethvert 
laboratorie. Med alsidige nye funktioner og to forskellige modeller er der en løsning til ethvert 
laboratories behov. 
 
Præcis InMotion KF leveres med et innovativt hætteglas 
med ny skruehætte i ét stykke, som muliggør sikker og 
hurtig prøveforberedelse. En automatisk gasstrøm-måler 
giver operatøren fuld kontrol over ind- og udgående 
gasstrøm i titrerings-cellen. 
 
Effektiv. Med funktionen Temperaturscanning kan den tid, 
der bruges på at analysere stoffer, reduceres med flere 
timer. Denne funktion fremskynder analysen af prøver ved 
at bestemme stoffernes ideelle opvarmningstemperatur i 
én kørsel. InMotion KF kan også køre op til 120 prøver i 
én serie uden at stoppe, hvilket forbedrer arbejdsprocedure 
produktiviteten og brugervenligheden i daglig test. 
 
Alsidig. InMotion KF giver med sit ergonomiske og pladsbesparende design mulighed for at analysere 
op til 26 prøver på en 25 centimeter stor platform. InMotion KF Pro har tre platforme og tre 
hætteglasstørrelser at vælge imellem og dermed en løsning til laboratorier af alle størrelser og brancher. 
Tilpassede platforme kan designes til laboratorier med yderligere behov. 
 
Overholdelse. Proceduren kalibrerer både ovntemperaturen og hastigheden af gasstrømmen til 
titrerings-cellen og overholder derved gældende OMCL- retningslinjer (Qualification of Automatic 
Titrators, 2016) fuldt ud. Alt er dokumenteret med professionelle og letlæselige certifikater. Derudover 

https://www.mt.com/global/en/home/campaigns/product-organizations/ana/inmotion-karl-fischer.html?cmp=als_inmotionkf%3Fcmp%3Daf_GLO_EPR_LAB-ANA_News_InMKF_ePR_20170924
https://www.mt.com/global/en/home/campaigns/product-organizations/ana/inmotion-karl-fischer.html?cmp=als_inmotionkf%3Fcmp%3Daf_GLO_EPR_LAB-ANA_News_InMKF_ePR_20170924
https://www.mt.com/global/en/home/campaigns/product-organizations/ana/inmotion-karl-fischer.html?cmp=als_inmotionkf%3Fcmp%3Daf_GLO_EPR_LAB-ANA_News_InMKF_ePR_20170924
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leverer METTLER TOLEDO service og support på den nye KF-ovn i hele dens levetid og yder dermed 
service på samme høje niveau som for titratoren. 
 
InMotion KF Flex og Pro kan tilsluttes de seneste versioner af volumetriske (V30S) og coulometriske 
(C30S) Karl Fischer-titratorer fra METTLER TOLEDO og ligeledes de modulære Excellence-titratorer T7 
og T9. InMotion KF-autosamplerne til ovn er tilgængelige nu. Få mere at vide om dette spændende nye 
produkt på METTLER TOLEDOs websted. 
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Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter. Selskabet er verdens 
største producent og sælger af vejeinstrumenter til brug i laboratorier, industrien og i fødevarebutikker. 
Selskabet er også blandt de tre bedste aktører på flere tilhørende markeder for analyseinstrumenter og 
er en førende leverandør af automatiserede kemiske systemer, der anvendes i forbindelse med 
opdagelse og udvikling af lægemidler og kemiske sammensætninger. Desuden er selskabet verdens 
største producent og sælger af systemer til metaldetektion, der anvendes inden for produktion og 
emballering. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO findes på www.mt.com.   
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