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Oktober 2017 
 
METTLER TOLEDO lanserar ny produktserie: InMotion KF Oven Autosampler 
 
Ny Oven Autosampler från METTLER TOLEDO ger en innovativ lösning för automatiserad 
Karl Fischer-titrering. 
 
METTLER TOLEDO presenterar två nya och fullt certifierade Oven Autosamplers för KF-
titrering: InMotion Flex och InMotion Pro. 
Båda instrumenten har utformats för att ge extremt noggrann och effektiv Karl Fischer-
titrering i alla labb. Med många nya funktioner i de två olika versionerna kan varje labb 
hitta en perfekt lösning. 
 
Exakt. InMotion KF har innovativa provbehållare 
med en ny sorts skruvlock som ger snabb och 
enkel beredning. En automatisk 
gasflödesmätare ger operatören fullständig 
kontroll över gasflödet till och från 
titreringscellen. 
 
Effektiv. En funktion för temperaturskanning kan 
förkorta analystiden med flera timmar genom att 
bestämma ämnets optimala 
värmningstemperatur i ett enda steg. InMotion 
KF-instrumenten kan köra upp till 120 prover i 
följd utan att stanna, vilket ger effektiva arbetsflöden och enkel användning för vanligt 
förekommande provhantering. 
 
Mångsidig. InMotion KF har ett ergonomiskt och kompakt utförande som gör det möjligt att 
analysera upp till 26 prover på en 25-centimeters plattform. För InMotion KF Pro kan man 
välja bland tre plattformar och provbehållare, vilket ger en lösning för laboratorier av alla 
storlekar och branscher. Laboratorier med specialbehov kan beställa anpassade 
plattformar. 
 
Uppfyller kraven. I rutinen kalibreras både ugnstemperaturen och gasflödet till 
titreringscellen, i enlighet med aktuella OMCL-riktlinjer (Qualification of Automatic Titrators, 
2016). Allt dokumenteras i överskådliga certifikat av professionell typ. För den nya KF-
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Oven erbjuds service och support under hela livslängden, detta för att garantera lika god 
funktion som hos titratorn. 
 
InMotion KF Flex och Pro är kompatibla med de senaste versionerna av METTLER 
TOLEDO:s volymetriska (V30S) och kolorimetriska (C30S) Karl Fischer-titratorer, och med 
de modulära Excellence-titratorerna T7 och T9. InMotion Oven Autosampler är tillgängliga 
direkt. Läs mer om den nya produktserien på METTLER TOLEDO:s webbplats. 

För frågor, vänligen kontakta: 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största 
tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och 
livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera 
relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som 
används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget 
världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom 
produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på www.mt.com.  
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