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OAKLAND, CALIFORNIA – marts 2019 

 

METTLER-TOLEDO er stolt af at kunne lancere Rainin QuickFlow, en ergonomisk og robust 
bordaspirator.  
Med sine forskellige adaptere, en kontaktfri væskeniveauføler og kontinuerlig drift til ergonomisk brug 
hjælper QuickFlow forskere med at fjerne cellekultur materiale og andre flydende restprodukter effektivt 
og sikkert fra kolber, skåle og plader. 

 

Udskiftelige enkeltkanals-, 8-kanals- og Pasteurpipette-
adaptere tilsluttes nemt til QuickFlows ergonomiske 
håndtag og giver på den måde forskerne stor fleksibilitet i 
anvendelsen. 

Indvendigt er håndtaget udformet med fokus på at forhindre 
tilstopninger eller akkumuleringer over tid. 

De selvlukkende hurtigtilslutninger i toppen af flasken er 
nemme at bruge og designet til langvarig brug. Og med den 
kontinuerlige driftstilstand er det ikke længere nødvendigt 
hele tiden at skulle trykke og holde aspirationsknappen 
nede. 

 

Den justerbare hastighed gør QuickFlow til det perfekte valg, 
når det gælder så forskelligartede opgaver som drænage af 
skrøbelige DNA-, RNA- eller proteinekstraktioner til store 
højhastighedsaspirationer på op til 17 mL/s. Når opsamlingsflasken når 4-liters grænsen, lukker den 
robuste kontaktfri væske 

niveauføler pumpen og giver brugeren besked på at tømme flasken. Et håndtag med metalgreb letter 
transporten af den fulde flaske, og alle QuickFlow-dele som kommer i kontakt med væske kan let renses 
og autoklaveres. 
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Tilbehøret til QuickFlow omfatter bl.a. et separat håndtagssæt, som kan bruges i laboratorier, som 
allerede har et centralt vakuumsystem, og Rainin universalspidser af høj kvalitet, som passer perfekt til 
QuickFlows adaptere. 

 

Læs mere her. 

 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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