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Testen van natrium 
in voedsel kan een 
uitdaging zijn ...

Meer informatie: www.metrohm.nl

Daarom hebben wij de 859 Titrotherm ontwikkeld, 
de makkelijke manier om natrium in levensmiddelen 
te bepalen. 
Thermometrisch titreren is:
• eenvoudig (alleen maar homogeniseren) 
• snel (slechts 2-4 minuten titreren) 
• veel goedkoper dan een AAS, ICP ... 
en geeft bovendien de mogelijkheid om ook chloride, 
kalium en vele andere componenten te bepalen. 

original-AD_Food_A4e_print_150ppi_wom_CMYK_EN-1.pdf   1   22/07/10   13:58



ISO9001
Certified

®

Special Offer! 

Upgrade to the standard in precision, accuracy and durability. 

Trade in your old pipette for a new Gilson pipeTman®:  PiPetman® m, PiPetman® neo or 
PiPetman® Ultra, PiPetman® Concept, single and multichannel pipettes and we’ll give you 40% off 
the list price!

Save 30% when you trade in Gilson single and multichannel pipettes.

Offer valid from September 1st to December 31th, 2010.

pipetman®

exchange Program

* Special offer subject to conditions, see backside.

On a new Gilson 
pipeTman® !

Up to 



Totale cryogene 
oplossingen

Breed assortiment

Droge LN2
opslag systemen

Beste uniforme 
temperaturen 
door heel het vat

SANYO E&E Europe BV
Nijverheidsweg 120
4879 AZ Etten Leur
Nederland

Tel: (0)76 543 38 33
Fax: (0)76 541 37 32
Email:sales.eu.seee@sanyo.com
website: www.sanyocryogenic.com

Bij extreme temperaturen moet 
je vertrouwen op goed materiaal

Nu met 15% korting bij 
aanschaf op elke CBS unit

Deze actie loopt tot 1 maart.

22425_SB_A4 adv CBS-labvision_Layout 1  01-11-10  09:36  Pagina 1



NIRMaster

Buchi introduces the fi rst stand-alone FT-NIR spectrometer: The NIRMaster. 

Working at-line in food and feed industry requires a robust yet accurate instrument, safe and easy to 
maintain and operate:

 Easy-Clean Design increases food safety with hygienic design and high ingress protection
 Faster results speed up your decisions with built in PC and Quick-Start calibrations
 Reliable hardware for reliable business supported by Twin-Lamp Safeguard for uninterrupted operation
 Full access and transparency to all QC relevant data with local and global NIR-Network capability

BÜCHI Labortechnik GmbH
Hendrik-Ido-Ambacht
T 078 684 94 29
netherlands@buchi.com

www.buchi.nl Quality in your hands

NEW

Anzeige_NIRMaster_210x297mm_NL.indd   1 21.10.10   12:20



www.davincieurope.comBoosting laboratory e�  ciency

Ook uw partner voor verbruiksartikelen

Op 1 oktober 2010 vierde Da Vinci Europe laboratory solutions haar 10-jarig 
bestaan. Opgericht als dienstverlener binnen de laboratoriummarkt heeft 
Da Vinci Europe zich nu ontwikkeld tot een veelzijdige kennispartner voor 
het analytisch laboratorium. Wij adviseren u dan ook graag over de keuze 
van juiste verbruiksartikelen.

Wilt u een compleet overzicht van ons assortiment? Vraag 
dan onze nieuwste catalogus aan. En bestelt u voor tenminste 
€ 500,-- aan verbruiksartikelen, dan trakteren wij u op één van 
onze jubileumkado’s. Ga naar onze website voor het jubileum-
formulier.

Wilt u meer informatie? Bel ons op 010-258 1870 of stuur een 
e-mail naar supplies@davincieurope.com

Da Vinci Europe 
laboratory solutions BV
Postbus 12103
3004 GC Rotterdam

 T 010 258 1870
 F 010 258 1879
 E supplies@davincieurope.com
 I www.davincieurope.com
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S+B verzorgt periodieke inspecties 
van zuurkasten. Dit is nodig omdat 
zuurkasten na verloop van tijd niet 
altijd meer de, zo vanzelfsprekend 
verwachte, bescherming bieden.

Een te lage afzuigcapaciteit, een 
te hoge afzuigcapaciteit, verstoring 
van de intredesnelheden als gevolg 
van een verkeerde opstelling in de 
kast, hogere dan de maximaal toe-
laatbare intredesnelheden in de 
raamopening, geen voorzieningen 
voor onderkastafzuiging terwijl er 
chemicaliën worden opge-
slagen. Dat zijn de meest 
voorkomende euvels die 
S+B tegenkomt bij de dui-
zenden zuurkastinspecties die het 
bedrijf jaarlijks uitvoert. 
S+B gaat met haar kennis op het 
gebied van de productie van zuur-
kasten en de ervaring in het testen 
met moderne meetapparatuur ver-
der dan alleen het constateren van 
de afwijkingen. Naast advies over 
de oplossing behelst dat ook de 

mogelijkheid om de geconstateerde 
problemen te verhelpen. De inspec-
tie omvat een groot aantal metin-
gen van luchtsnelheden bij verschil-
lende raamopeningen, afzuigcapa-

citeit, verlichtingssterkte, 
geluidsniveau en eventuele 
onderkastafzuiging. Daar-
naast vindt een algehele 

technische controle plaats. Dit al-
les volgens de actuele, in Neder-
land geldende normen. Weet u niet 
meer wanneer uw zuurkasten voor 
het laatst zijn gecontroleerd? Neem 
dan snel contact op met S+B.

S+B

www.splusb.nl/labair

Zuurkastinspectie voor 
uw eigen veiligheid

De Metrohm 885 compacte oven 
Sample Changer is bij uitstek ge-
schikt voor de automatische mon-
stervoorbereiding voor de water-
bepaling volgens Karl Fischer. Met 
name voor monsters die hun water 
alleen bij hogere temperaturen 
afgeven, moeilijk zijn op te lossen 
of reageren met het KF-reagens 
is deze monsterwisselaar een uit-
komst.

De compacte oven Sample Chan-
ger warmt in de oven de monsters 
op tot maximaal 250  ⁰C. Het wa-
ter in de monsters verdampt en 
wordt door een droog draaggas in 
de titratiecel overgebracht, waar de 
eigenlijke analyse plaatsvindt. De 
titratiecel wordt hierdoor niet ver-

vuild. Bovendien is de maximale 
capaciteit van het reagens te 
gebruiken. Dit levert een grote 
besparing op bij het analyseren 
van sterk vervuilende monsters. 
De economisch geprijsde Sam-
ple Changer heeft een zeer 
kleine footprint en is universeel 
in te zetten. Hij is te gebruiken met 
alle stand-alone volumetrische en 
coulometrische Karl Fischer titra-
tors. De gebruikersvriendelijkheid 
komt onder meer naar voren in het 
geruik van vials met schroefdop. De 
vials zijn eenvoudig open te maken, 
te reinigen na analyse en te herge-
bruiken. Alleen het gebruikte septa 
hoeft te worden vervangen. 
Controle van de 885 compacte 
oven Sample Changer is eenvoudig 

door middel van een geïntegreerd 
toetsenbord. Alleen de oventempe-
ratuur, gasstroom en aantal te ana-
lyseren monsters hoeft te worden 
ingesteld. Als de titrator is gekop-
peld aan een balans, is het niet no-
dig om het gewicht van de monsters 
handmatig in te voeren.

Applikon Analytical

www.metrohm.nl

Geautomatiseerde thermische 
monstervoorbereiding

Sla gevaarlijke stoffen op in de 
Safetybox veiligheidskasten van 
Labor Security System. Deze toon-
aangevende Italiaanse fabrikant 
staat voor kwaliteit en veiligheid, 
wat onder andere blijkt uit de ver-
schillende TÜV-certificeringen.
De Safetybox opslagsystemen 
voor chemicaliën van Labor Secu-
rity System zijn gebouwd voor vele jaren intensief 
gebruik. Door de robuuste kwaliteit en de monoli-
thische constructie is het gewicht vrij hoog. Toch 
kunnen de kasten eenvoudig worden verplaatst: 
het onderstel is geschikt gemaakt voor een pallet-
wagen. Omdat geen lab het zelfde is, bestaan er 
vele uitvoeringen en afmetingen van de Safetybox 
opslagsystemen. Ze beschikken allen over een slot, 
verstelbare schappen en waarschuwingskleuren 
en symbolen. Nieuw is de uitvoering waarbij basen 
en zuren in één kast gescheiden kunnen worden 
opgeslagen. Salm en Kipp is vanaf 1 september 
2010 de Nederlandse leverancier van Labor Secu-
rity System veiligheidskasten. 

Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

Robuuste veiligheidskasten 
voor de opslag van chemicaliën
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Supercoole 
omloopkoelers
Een optimale, snelle en milieuvriendelijke des-
tillatie in het laboratorium hangt niet alleen af 
van de warmtebron, bijvoorbeeld een waterbad 
bij een rotatieverdamper. Minstens zo belang-
rijk, en vaak niet onderkend, is de rol van een 
goede condensatie van het oplosmiddel.

Leidingwater was in het verleden het medium 
voor het neerslaan van oplosmiddelen. Buiten 
het gegeven dat drinkwater duur en kostbaar 
is, gingen laboratoria voorbij aan de negatieve 
invloed op de snelheid van de destillatie ten 
gevolge van de te hoge en fluctuerende tempe-
ratuur van het water. Met als gevolg dat bij de 
verdamping van laagkokende oplosmiddelen 
vaak niet alle damp kan condenseren. Damp 
die vervolgens vrij kan komen in het laborato-
rium of via de afzuiging in de buitenlucht.
Büchi heeft een complete lijn omloopkoelers 
ontwikkeld die zorgen voor een optimale con-
densatie. De verschillende koelers zijn volledig 
afgestemd op de betreffende toepassing. Voor 
alle koelers geldt dat het bedieningsgemak 
flink is verbeterd. Naast de klassieke installa-
tie als stand-alone apparaat kan de tempera-
tuur van de omloopkoelers F-105 tot en met 
F-125 eenvoudig op de vacuümcontroller wor-
den ingesteld. Een energiebesparingsfunctie 
schakelt de koeler na afloop van het verdam-
pingsproces in spaarstand, zodat geen overbo-
dige energie wordt gebruikt.

Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

Haal alles uit je pipet

Gilson biedt een klantgericht programma aan 
trainingen waarin je je pipetteerwerk kan opti-
maliseren en de kwaliteit kan verbeteren.

Kwaliteit begint bij pipetteren. Kwaliteitsverbe-
teringen zijn mogelijk door stil te staan bij een 
aantal basisvaardigheden. Gilson brengt de vol-
gende zaken graag bij u onder de aandacht:
• De werking van de pipet.
• Welke pipet voor welke applicatie?
•  Hoe op een juiste manier de pipet te gebrui-

ken? Voorkom door een juist gebruik van de 
pipet RSI-gerelateerde klachten.

•  Onderhoud van de pipet, wat kun je zelf 
doen?

Vraag naar het cursusprogramma en maak ook 
kennis met het kwaliteitsborging programma 
van Gilson.

Gilson International

www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Sanyo levert een breed scala aan 
vloeibare stikstof opslagsystemen, 
monster transportvaatjes en laborato-
rium stikstoftanks van CBS.

De CBS-opslagsystemen voor vloeibaar 
stikstof zijn er in verschillende model-
len waarbij een uitgekiende isolatie in 
combinatie met een rollerplateau zorgt 
voor een compact en eenvoudig te ver-
rijden opslagsysteem, met een laag 
verbruik aan stikstof. De ‘Classic’ sys-
temen zijn uit te voeren met een alar-
meringsysteem; de ‘Value Added’ of 
‘XC’ systemen zijn daar al standaard 
van voorzien. Opslag in de vloeibare 
stikstof opslagsystemen is 

mogelijk van 21 liter tot 175 liter. Dat 
is voldoende voor 780 tot 6212 rietjes 
of 210 tot 6000 1,5/2 ml epjes.
Daarnaast heeft CBS lichtgewicht 
vloeibare stikstof laboratoriumtanks 
van 4 liter tot 50 liter. Deze kunnen ge-
bruikt worden wanneer kleine hoeveel-
heden vloeibare stikstof benodigd zijn 
voor testen of het vullen van bijvoor-
beeld transportvaatjes. De monster 
transportvaatjes kunnen maximaal 
500 1,5/2ml epjes bevatten en zijn 
geschikt voor kort of lang transport.

Sanyo

www.sanyo-biomedical.nl

Comfortabel werken 
met vloeibare stikstof 
op het laboratorium
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Door gebruik van de Biotek MicroFlo 
Select dispenser is het nauwkeurige en 
tijdrovende  kalibreren en justeren niet 
meer nodig.

Dispensers gebaseerd op het principe 
van slangencassettes worden al jaren-
lang verkocht. Elke gebruiker heeft bij 
deze dispensers altijd moeten accepteren 
dat deze cassettes na autoclaveren of in 
de loop van de tijd niet meer voldoen aan 
de minimale specificaties en dus moeten 
worden gekalibreerd en gejusteerd. 

Met de komst van de Biotek MicroFlo 
Select dispenser is een einde gekomen 
aan dit nauwkeurige en tijdrovende werk. 
BioTek’s Confidence Plus Lifetime War-
ranty garandeert een probleemloze wer-
king binnen de specificaties, ook na vele 

malen kalibreren, gedurende de totale le-
vensduur van de cassette.
Er kan een volumebereik worden gehaald 
van 1 µl tot en met 10 ml. Er is keuze 
uit drie verschillende cassettes: 1 µl, 5 µl 
en 10 µl. De dispenser is geschikt voor 
alle type microtiterplaten van 6 wells tot 
en met het formaat van 1536 wells. Te-
vens kunnen deep-well platen, PCR-trays 
en buizenrekjes worden gebruikt met een 
automatische hoogte-instelling tot ruim 
10 cm. Aan de MicroFlo Select kunnen 
maximaal acht verschillende reagentia 
worden gekoppeld met een dood volume 
van kleiner dan 1 ml. De dispenseersnel-
heid is hoog: voor een plaat van 1536 
wells zijn slechts 18 seconden nodig.
Voor voordelige vervanging kan men kie-
zen uit cassettes of alleen slangen. Opti-
oneel is de Liquid Handling Control Soft-

ware voor GLP-doeleinden. Tevens zijn er 
mogelijkheden voor integratie in een ge-
automatiseerd platform en voor IQ/OQ/
PQ. 

Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl

Dispenseren zonder kalibreren

Het nieuwe luchtstraal-zeeftoestel AS 200 jet is bijzonder 
geschikt voor materialen met lage dichtheid met deeltjes-
groottes in het fijne micronbereik.

De AS 200 jet wordt gebruikt met203 mm (8”) zeven met 
maaswijdte van 10 µm en meer. Een industriële stofzuiger 
genereert een luchtstroom, die de deeltjes dispergeert over 
de zeef, via een langwerpige sleuf. Het materiaal dat door de 

zeef gaat, wordt naar de stofzuiger ofwel naar 
een cycloon afgevoerd. De procedure 

is zeer materiaalvriendelijk. De 
gemiddelde zeefduur bedraagt 2 
tot 3 minuten.
Een bijzondere functie aan de 
AS 200 jet is de ‘open zeef-
maas’ waarmee men optimaal 
scherp gescheiden fracties kan 

verkrijgen, met een excellente reprodu-
ceerbaarheid. De ‘quick start modus’ laat toe om snel op te 
starten zonder voorafgaand te hoeven programmeren.
Voordelen op een rij:
• Materiaalvriendelijk zeven met korte zeeftijden.
•  Reproduceerbare resultaten dankzij de ‘open zeefmaas’ 

functie.
•  Eénknops bediening met grafische display en ‘quick start 

modus’.
• Automatische vacuümregeling (optioneel).
• Geschikt voor203 mm (8”) analysezeven.

Retsch Benelux

www.retsch.nl/zeven

Materiaalvriendelijk zeven

Naast totaaloplossingen biedt 
Da Vinci Europe laboratory so-
lutions al tien jaar een breed 
assortiment verbruiksartikelen, 
zowel voor GC, GC/MS, LC als 
voor monstervoorbereidings- 
en bemonsteringssystemen. 
Dit uitgebreide assortiment is 
terug te vinden in de nieuwste 
Da Vinci Europe Laboratory 
Supplies catalogus.
Daarnaast kunnen wij u ook 

diverse gidsen van vooraanstaande leveranciers zoals AccuStan-
daard, SGE, Smi-Labhut en Vici toesturen. Door de juiste ver-
bruiksartikelen te kiezen kunt u de efficiëntie van uw systeem 
maximaliseren. 
Om ons tienjarig jubileum te vieren zullen wij u trakteren op 
bijvoorbeeld een gevulde snoeppot voor uw afdeling, theater-
kaartjes, een iPod of een iPad bij een bestelling vanaf € 500. 
Vraag één van onze catalogi aan en wij sturen u tegelijkertijd de 
informatie over de jubileumactie toe. 

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Wie jarig is trakteert!



Laboratorium Veiligheidskasten

 Salm en Kipp BV  Tel. +31(0)346 26 90 94  Fax +31(0)346 26 48 14  www.salmenkipp.nl  info@salm-en-kipp.nl

DIN EN 12469 

Veilig gevoel!

Neem preventieve maatregelingen en bescherm uzelf en uw 

collega’s tegen explosies en chemische reacties. Sla gevaarlijke 

stoffen op in de Safetybox veiligheidskasten van Labor Security 

System. Dit unieke Italiaans fabrikaat staat voor kwaliteit en 

veiligheid, wat onder andere blijkt uit de TÜV-certifi ceringen. 

Labor Security System biedt voor ieder lab een model, geschikt 

voor zuren, basen of oplosmiddelen (brandwerend voor meer dan 

90 minuten). Nieuw is de combikast, speciaal ontwikkeld voor 

gescheiden opslag van zuren, basen en oplosmiddelen in één kast.

Chemicaliën op de werkplek
vereisen extra zorgvuldigheid!
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De DNA-chip CytoInspect 
detecteert alle soorten my-
coplasma’s in biologisch ma-
teriaal. De chip is ontwikkeld 
voor kwaliteitscontrole in de 
biofarmaceutische industrie.

De afwezigheid van mycoplas-
ma besmettingen van celkwe-
ken is van cruciaal belang in 
biofarmaceutische producten 
en in biologische onderzoe-
ken. Met de introductie van 
CytoInspect is het nu mogelijk 
om alle mycoplasma soorten 
te detecteren en om 39 myco-
plasma soorten te genotype-
ren in slechts 5 uur. Gebruik 
van de chip vergemakkelijkt 
de onmiskenbare identificatie 
van elke mycoplasma besmet-
ting, het waarborgt product 
zuiverheid en het verhoogt 
de betrouwbaarheid van het 
productieproces. Zowel uitge-
breide on-chip-controle als vol-
ledig geautomatiseerde data 
analyse door de CheckScan-
ner garandeert betrouwbare 
resultaten.
CytoInspect is gevalideerd 
conform European Pharmaco-

poeia 6.0, 2.6.7 en 2.6.21 en 
uitgevoerd onder GMP-condi-
ties bij Microsafe Diagnostics 
GmbH te Wenen.
CytoInspect maakt deel uit 
van de oCheck productlijn van 
Greiner Bio-One GmbH. De 
biochips zijn gebaseerd op de 
HTA (High-Throughput microAr-
raying) technologie, één van 
de eerste platforms voor diag-
nostische toepassing van de 
microarraytechnologie. Indus-
triële-, wetenschappelijke- en 
researchlaboratoria gebruiken 
deze complete systemen voor 
een snelle en kosteneffectie-
ve analyse van DNA/RNA- of 
eiwitsequenties. De toepas-
singen zijn divers: van huma-
ne diagnostiek tot levensmid-
delenanalyse.

Greiner Bio-One

www.gbonlwebshop.com

DNA-chip detecteert 
mycoplasma’s

De Metrohm quICK finder 
helpt gebruikers om binnen 
enkele seconden via internet 
de juiste techniek voor de vol-
ledig geautomatiseerde voor-
bereiding van zelfs de meest 
complexe monsters te vinden. 

Monstervoorbereiding is in 
veel gevallen de grootste uit-
daging in de ionenchromato-
grafie. Er zijn vele technieken 
beschikbaar, maar welke is nu 
geschikt voor welk monster? 
Metrohm heeft hiervoor een 
intelligente webtool ontwik-
keld waarmee je intuïtief tot 
de juiste oplossing komt.
In een eerste stap vraagt de 
tool om aan te geven om wat 
voor soort monster het gaat. 
Je kunt hiervoor een aantal 
mogelijkheden selecteren, 
bijvoorbeeld de concentratie 
van het analyt (te hoog of juist 
te laag) of een niet-waterop-
losbaar monster. De logica 
geïmplementeerd in de Snel 
Zoeker maakt het mogelijk 
om te kiezen uit één of meer-
dere zinvolle combinaties van 
eigenschappen. De quICK fin-
der vertaalt de keuze van de 
gebruiker in de juiste volgorde 
van de geautomatiseerde 
monstervoorbereiding tech-
nieken die het beste past om 

de specifieke monsters voor 
te bereiden.
De nieuwe tool stopt hier niet! 
Zodra de juiste methode is ge-
identificeerd, hebben gebrui-
kers directe toegang tot gede-
tailleerde informatie over de 
specifieke oplossing, inclusief 
instrumenten, toepassingen 

en de uitvoering.
De quICK finder maakt een 
einde aan het verspillen van 
tijd en geld met het puzzelen 
wat de juiste techniek is voor 
de monstervoorbereiding in 
ionchromatografie. De deur 
naar het meest efficiënte IC-
systeem staat open! 

Applikon Analytical

www.metrohm.nl
http://misp.metrohm.com

Towerpack is een innovatief, snel en 
gemakkelijk te gebruiken navulbaar sys-
teem voor Diamond Tips. Het systeem 
neemt 60% minder ruimte in op het 
laboratoriumwerkblad en verbruikt 70 % 
minder plastic.

Het Towerpack navulsysteem is een ge-
bruiks- en milieuvriendelijke optie. Hierbij 
zitten in één verpakking 10 racks met 

96 tips. Deze verpakking is in zowel ste-
riele als autoclaveerbare vorm leverbaar. 
De totale reeks Diamond Tips Towerpack 

past in de gemakkelijk te gebruiken ‘Uni-
versal Reload Box’. De racks zijn gemar-
keerd met een kleur om onderscheid te 
maken tussen de verschillende tips en 
geven een indicatie voor  de bijpassende 
Pipetman.

Gilson International

www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Milieuvriendelijk navulsysteem voor pipettips

Snel zoeken naar juiste 
monstervoorbereiding 
bij ionchromatografie
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Matrix Gemini Lims: niet 
programmeren maar configureren!

Molecular 
Detective 
identificeert 
onbekende 
componenten
Een nieuwe generatie infra-
rood detectoren voor gaschro-
matografie biedt uitgebreide 
mogelijkheden voor identifi-
catie van onbekende compo-
nenten.

De Molecular Detective is een 
Fourier Transformatie Infra-
rood Detector (IRD) die exclu-
sief is ontwikkeld voor Agilent 
GC’s. Met de chromatografist 
als uitgangspunt biedt deze 
detector uitgebreide mogelijk-
heden voor identificatie van 
onbekende componenten. 
Doordat de detector niet-des-
tructief van aard is, kan deze 
in serie geplaatst worden met 
een massaspectrometer. Zo 
ontstaat een sterk systeem 
voor structuuropheldering.
De software voor de IRD is ge-
integreerd in de GC-software 
en garandeert een efficiënte 
instrumentcontrole en data-
acquisitie. De beschikbaar-
heid van bibliotheken draagt 
bij aan de vereenvoudiging 
van de identificatie. De Mole-
cular Detective is breed inzet-
baar. Applicaties voor foren-
sische laboratoria en op het 
gebied van biobrandstoffen 
en de petrochemie zijn reeds 
beschikbaar. Andere applica-
ties volgen binnenkort.
Da Vinci Europe is de exclu-
sieve distributeur van de IRD-
3 in de Benelux. 

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

De Pipetman M is een innovatief, gemo-
toriseerd lid van de Pipetman familie, 
die uitzonderlijk gebruiksvriendelijk is.

Met een simpele klik op de pushbut-
ton is Pipetman M klaar voor gebruik. 
De volume-instelling is eenvoudig in 
te stellen door aan de pushbutton te 
draaien: linksom voor verhogen van 
het volume, rechtsom voor verlagen 
van het volume. Eén klik en het volu-
me is ingesteld.
Gebruik van sterke materialen en 
componenten maken Pipetman M tot 
één van de lichtste gemotoriseerde pi-
petten in zijn soort. De motor maakt 
minimale pipetteerkracht mogelijk, zo-
dat werken met de Pipetman M zeer 
comfortabel is. Deze eigenschap werkt 
ook mee aan het voorkomen van RSI-
gerelateerde klachten.
Pipetman M is een fusie tussen de 

accuratesse, precisie en 
robuustheid van de Pi-
petman P en nieuwe 
gebruiksvriendelijke 
functies die werk 
in het lab ver-
eenvoudigen. 
De menuknop 
geeft direct toe-
gang tot deze 
extra functies 
en pipetteer-
programma’s.
Bij aanschaf van 
de Pipetman M 
ontvangt u gratis de 
standadapter ter waar-
de van € 44.

Gilson International

www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Nog gemakkelijk pipetteren

Voor het ondersteunen van werkprocessen en 
datamanagement binnen laboratoria biedt 
RAAK Lab Informatics het LIMS Matrix Gemini. 
RAAK Lab Informatics is net als Da Vinci Eu-
rope laboratory solutions één van de partners 
van de Da Vinci Europe Group.

Matrix Gemini is een door Autoscribe op Micro-
soft .NET en C# ontwikkeld LIMS voor gebruik 
binnen een grote verscheidenheid aan labora-
toria. Dit schaalbare systeem wordt onder an-
dere gebruikt binnen de chemische, medische, 
biotechnische en farmaceutische industrie 
waarbij het aantal gebruikers varieert van 1 tot 
meer dan 100 personen. Matrix Gemini biedt 
alle basisfuncties die binnen laboratoria nodig 
zijn voor het beheren van alle monsterinforma-
tie én het volgen van de stadia die een mon-
ster binnen een laboratoria doorloopt. Het pak-
ket kent geen lange en complexe installaties.
Om op een eenvoudige manier te voldoen aan 
alle verschillende wensen en eisen beschikt 
Matrix Gemini over een unieke configuratietool. 
Deze tool maakt het mogelijk om snel en een-

voudig de gebruikersinterface (WEB) op te zet-
ten met daarbij de achterliggende configuratie. 
Via ‘drag en drop’ en ‘point and click’ functies 
kan het LIMS, zonder noodzaak tot programme-
ren, ingericht worden om te passen binnen elk 
specifiek laboratorium. Zo biedt Matrix Gemini 
een moderne, configureerbare oplossing voor 
het beheer van data en het ondersteunen van 
processen binnen laboratoria.

RAAK Lab Informatics

www.raakbv.com
www.davincieurope.com
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Toepassing van NIR levert een snelle 
kwaliteitscontrole op van kruiden en 
vermindert de kans op minderwaardige 
leveringen. Bijkomend voordeel is dat de 
analyses ook buiten de laboratoriumom-
geving kunnen plaatsvinden.

De handel en wandel in de kruiden- en 
specerijenhandel is van oudsher op ver-
trouwen gebaseerd. Het vakmanschap 
en de ervaring van een ‘spice expert’ 
zijn vaak doorslaggevend bij snelle aan-
koopbeslissingen. Analyses, volgens de 
voorgeschreven methoden, kunnen in 
die gevallen maar weinig toevoegen. Er 
is een laboratoriumomgeving nodig om 
de testen te kunnen uitvoeren en veel 
geduld van koper en verkoper: het duurt 
uren voordat er een analyseresultaat be-
schikbaar is.
Toepassing van NIR in magazijnen, bij het 
afvullen of de productie van de kruiden of 
zelfs bij de toeleveranciers van de krui-
den kent deze nadelen niet. Vrij naar het 
motto ‘vertrouwen is goed, controle is be-
ter’ kan met NIR de kwaliteit van kruiden 
en specerijen worden hooggehouden en 
de kans op minderwaardige leveringen 
worden gereduceerd.
Om te kunnen voldoen aan de voorschrif-
ten van regelgevende instanties, worden 

alle relevante parameters met de hoog-
waardige FT-NIR gecontroleerd. Hierbij is 
met de NIRFlex N-500 een instrument be-
schikbaar voor snelle analyses in de wa-
renontvangst en het laboratorium, en met 
de NIRMaster - ’s-werelds eerste stand-
alone FT-NIR spectrometer – een instru-
ment voor de productie-omgeving.
Het bedrijf arotop food & environment 
GmbH in Mainz heeft inmiddels drie NIR-
spectrometers in gebruik op verschil-
lende klantlocaties. Analyses vinden 
plaats op partijen van gangbare produc-
ten als zwarte peper en paprikapoeder; 
aromatische kruiden als tijm, majoraan 

en basilicum, maar ook gedehydrateerde 
groenten als knoflook en ui. Als monster 
kunnen gemalen kruiden dienen of hele 
stukken kruid of specerij. Deze monsters, 
waarvan de herkomst niet altijd even 
goed gedocumenteerd is, worden geana-
lyseerd op watergehalte, residu, vluchtige 
oliën, verbindingen in pepers als piperine 
en capsaïcine, alsmede allylsulfide dat in 
knoflook voorkomt.
Het meten verloopt supersnel. Ter voor-
bereiding is plaatsen van het monster 
op een standaard petrischaal en invoer 
van partijen controlenummer voldoende. 
Terwijl de petrischaal ronddraait vindt bin-
nen enkele seconden de meting plaats. 
Tegelijkertijd geeft het instrument alle 
analyseresultaten. 
Vergelijking van de spreiding in de meet-
gegevens bij NIR met die van de referen-
tiemethode leert dat er geen significante 
verschillen zijn tussen beide methoden. 
Dat is wel het geval bij de analysetijd. 
Praktijkervaring van arotop levert bij de 
analyse van bijvoorbeeld 15 peper- en 
paprikamonsters een reductie met maar 
liefst 48 uur tot slechts 60 minuten.

Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

Als uitbreiding op de bestaande 
productlijn introduceert Greiner Bio-
One de Vacuette houder voor bloed-
kweekflesjes. Het speciale design 
van de houder zorgt ervoor dat zowel 
bloedkweekflesjes als  de Vacuette 
bloedafnamebuizen gebruikt kunnen 
worden.

Afhankelijk van de individuele eisen 
zijn er drie verschillende versies van 
de Vacuette houder beschikbaar:
•  in bulk verpakte houders voor 

bloedkweekflesjes;
•  bloedafnameset + houders voor 

bloedkweekflesjes;
•  veiligheids bloedafnameset + hou-

ders voor bloedkweek flesjes.

Voordeel van de vooraf geassem-
bleerde combinaties van producten 
is dat ze als geheel al steriel zijn, 
wat dus tijd bespaart. De houders 
zijn geschikt voor bloedkweek fles-
jes van BD (Bac Tec) en BioMerieux 
(BacT/ALERT). Combinatie met de 
veiligheids bloedafnameset levert 
een betrouwbare bescherming tegen 
prikincidenten. Greiner Bio-One heeft 
de verschillende uitvoeringen in een 
nieuwe brochure beschreven. Deze 
brochure kunt u opvragen via info@
nl.gbo.com. Monsters worden op 
aanvraag gratis verstrekt.

Greiner Bio-One

www.gbonlwebshop.com

Vacuette houder voor bloedkweekflesjes

Kwaliteitscontrole van kruiden met de NIRMaster



Beun De Ronde
LifeScience
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Eén van de GC-innovaties van Da Vinci 
Europe is de Liquefied Gas Injector (LGI) 
waarmee op een veilige, snelle en nauw-
keurige manier de verontreinigingen in 
LPG bepaald kunnen worden. Tijdens de 
afgelopen Gulf Coast Conference 2010 is 
de methode in de prijzen gevallen als ‘de 
beste nieuwe technologie’. 

De Liquefied Gas Injector is ontwikkeld 
door Shell Global Solutions in nauwe 
samenwerking met Da Vinci Europe la-
boratory solutions. Door direct te injec-
teren onder hoge druk op de GC-kolom 
bij kamertemperatuur voorkomt deze 
speciale injector de discriminatie en de 
fractionering, die wel optreden bij het 
gebruik van een vaporizer en een ver-
warmde transferleiding. Er is geen ver-
damping van grote hoeveelheden LPG 
meer nodig met deze injector. Hierdoor 

kunnen verontreinigingen op een veilige 
manier worden bepaald binnen 30 minu-
ten met een onderste detectiegrens van 
1 ppm en een herhaalbaarheid van 5 %. 
Deze herhaalbaarheid van 5 % is getest 
op diverse niveaus, variërend van 10 tot 
en met 130 ppm. De methode is hier-
mee een alternatief voor de huidige LPG-
testmethodes zoals ASTM D2158, EN 
15470, EN 15471 en ISO 13757. 
De LGI maakt het mogelijk te injecteren 
tot maar liefst 30 bar voor monsters met 
een volume van 50 tot 500 µl. Een bijko-

mend voordeel van 
de LGI is dat het 
chromatogram een 
fingerprint is van het 
monster. Zo draagt 
de GC-analyse bij 
aan het opsporen 
van de oorzaak van 
de eventuele ver-
ontreiniging.
Een online arti-
kel over deze GC-
innovatie is gepu-
bliceerd in de au-
gustus/september 
2010 uitgave van 
Petro Industry News, die u via www.davin-
cieurope.com kunt downloaden.

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Voorregistratie voor HET Instrument 2010 
leverde de relaties van Greiner Bio-One 
een gratis gepersonaliseerde mok op. En 
dat hebben ze bij GBO geweten! Massaal 
hebben de relaties zich geregistreerd 
voor een BioScience of Preanalytics mok 
op naam, die op de stand kon worden af-
gehaald.
Dat deze mokken een echt collectors 
item zijn, bleek wel uit de extra aanmel-
dingen die nog tijdens de beurs werden 
gedaan. De extra mokken worden nabe-
steld en daarna gedistribueerd aan de 
‘eindgebruikers’.

Greiner Bio-One

www.gbonlwebshop.com

Met de ESCO Ascent Opti filter-afzuig-
kast voorkomt u, met een minimale 
investering, gezondheidsschade door 
herhaalde blootstelling aan chemische 
dampen. Ook bij werken met sterk 
geurende monsters kan deze kast de 
lucht weer klaren.

De ESCO Ascent Opti filter-afzuigkast 
biedt laboratorium- en persoonsbe-
scherming tegen toxische dampen en 

is een goed alternatief voor de conven-
tionele zuurkasten. De dampen wor-
den geadsorbeerd in een NanoCarb 
koolstoffilter en schone lucht wordt 
weer teruggevoerd het laboratorium in. 
Er is dus geen afvoer nodig. Dankzij de 
compacte afmetingen en het lage ge-
wicht kan de Ascent Opti op elke labta-
fel worden geplaatst. Als er maar een 
stopcontact in de buurt zit. Het model 
Ascent Opti is verkrijgbaar in verschil-
lende breedtematen en met verschil-
lende soorten NanoCarb filters, elk 
geoptimaliseerd voor een bepaalde 
groep chemicaliën.
De specialisten van Salm en Kipp kun-
nen u precies vertellen welk filter u no-
dig heeft. Als u wilt weten of een mo-
biele afzuigkast ook geschikt is voor 
uw toepassing, kunt u op de website 
een formulier downloaden en dat ver-
volgens opsturen naar Salm en Kipp.

Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

Veilige, snelle en accurate LPG-analyse met GC

Afzuigkast zonder vaste afvoer

Gratis mok actie 
een groot succes
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5 Earl Court
Woodridge, IL 60517
(877) 315-3542
Email: elga.usa@

veoliawater.com
www.elgalabwater.com

PURELAB flex - the future of pure w
ater

Ensure accurate consistent results with ELGA’s PURELAB flex. We understand how important it 
is to use reliable ultrapure and pure water. The PURELAB flex is designed around your needs, 
delivering accuracy, flexibility and ease of use with an innovative and ergonomic design.

ELGA’s PURELAB flex is a state-of-the-art water purification system. It integrates in-hand 
monitoring and accurate pure water dispensing in one unique product. This innovative water 
purification system has won many awards including the Instrument Business Outlook Award for 
Laboratory Equipment Industrial Design. 

ELGA is the global laboratory brand 
nam

e of Veolia W
ater Solutions and 

Technologies, the w
orld’s leading 

w
ater service com

pany.

 The water quality conforms to international water standards e.g. CLSI, CLRW, ISO 3696: Grade 
1,2,3, ASTM D1193-06, Pharmacopeia USP, EP and JP. The PURELAB flex can be used for analyti-
cal and lifescience applications in all pharmaceutical, university, hospital, food and beverage 
laboratories.

The PURELAB flex is easily adaptable to facilitate changes to laboratory design layouts  
and applications. 

Handset designed for today’s laboratory
• Intuitive to use

• Ergonomic handset design

• Clear water purity for absolute confidence as you dispense

• Handset displays prioritized information shown at all times (system 
status, TOC, alarm)

• POU filters for multiple applications to remove endotoxins, DNase, 
RNase and bacteria

• Flexible dispensing in four different ways

o Variable flow – drop by drop or up to 2 liters per minute

o Autovolume dispense from 50ml to 60ml and repeat dispensing

o Hands free with optional foot pedal

o Locked dispense for glassware filling

W
ater Purification m

ade easy
• Fast and simple sanitization to minimize microbial growth

• Data capture via USB port for system validation

• User settings can be customized via the web and uploaded using the 
USB post in seconds

• Multiple dispense positioning

o Wall, bench, height adjustable arm, hand-held dispensing
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De CryoMill is speciaal ontworpen om 
cryogeen te malen. De maalbeker wordt 
voortdurend voor en tijdens het maalpro-
ces gekoeld met vloeibare stikstof van 
het geïntegreerde koelsysteem. Zo wordt 
het monster breekbaar gemaakt en blij-
ven de vluchtige componenten bewaard.

Het automatisch koelsysteem van de 
CryoMill staat garant voor een optimale 
koeling voor en tijdens het maalproces. 
Het maalproces start niet voordat het 
staal grondig gekoeld is. Het autovulsys-
teem vult continu de vloeibare stikstof 
tot het gewenste niveau aan om de de 

temperatuur op -196 °C 
te houden. Dit resulteert 
in een laag verbruik en ga-
randeert reproduceerbare 
maalresultaten.
De maalparameters kun-
nen opgeslagen worden 
voor routinetaken. LED’s 
in de display duiden de 
huidige activiteit in de pro-
cedure aan, bijvoorbeeld 
koelen of malen. Met 
een trilfrequentie van 25 
Hz verwerkt de CryoMill 
de meeste materialen zeer efficiënt bin-
nen enkele minuten. Het monster wordt 
vooral door impact gemalen, maar ook 
door wrijving, waardoor beduidend fijnere 
maalresultaten in vergelijking met andere 
cryogene molens verkregen worden. De 
CryoMill is voorzien van één maakstation 
voor maalbekers van 25 ml, 35 ml en 50 
ml. Een andere optie is het gebruik van 
een adapter voor maximaal vier maalbe-
kers van 5 ml. De molen kan ook gebruikt 
worden zonder koeling, wat hem geschikt 
maakt voor vele verschillende toepassin-
gen.

Voordelen op een rij:
•  Ideaal voor kunststoffen, temperatuur-

gevoelige materialen en monsters met 
vluchtige bestanddelen.

•  Veilig en handig, dankzij geïntegreerd 
koelsysteem met automatisch vulsys-
teem.

•  Programmeerbare koelcycli, digitale 
instelling van parameters.

•  Hoge eindfijnheid tot ongeveer 5 mi-
cron.

Retsch Benelux

www.retsch.nl/cryomill

Efficiënt malen bij -196 °C

De Synergy H1 is de nieuwste uitbreiding 
in de serie Hybrid readers van markt-
leider BioTek Instruments. Het is een 
flexibele monochromatorgebaseerde mul-
timode microplaatlezer, uitbreidbaar met 
een filtergebaseerde optische module.

De monochromator optiek van de Syner-
gy H1 microplaatlezer voorziet in absorp-
tiemetingen in het gebied van 200 nm. 
Dit maakt de lezer ook geschikt voor het 
meten van laagvolume monsters voor 
DNA/RNA-applicaties. Tevens zijn mono-
chromatormetingen mogelijk voor top- en 
bodem fluorescentie.
Voor meer geavanceerde metingen is een 
aparte filtermodule verkrijgbaar. Het filter-
module is een volledig onafhankelijk add-
on met een eigen lichtbron en een high 
performance-based dichroïde golflengte 

selectie systeem. De module onder-
steunt geavanceerde detectiemodi, zoals 
fluorescentiepolarisatie, time-resolved 

fluorescentie en gefilterde luminescentie 
(bijvoorbeeld BRET). Een dubbele rea-
gens injectiesysteem is beschikbaar voor 
het automatiseren of lezen van ion chan-
nel assays of flash luminescentie assays 
(bijvoorbeeld luciferase of ATP assays).
Andere kenmerken:
*  Eindpuntmetingen, kinetiek, golflengte 

scanning en area scanning.
*  Tot maximaal 384 wells platen kunnen 

worden gemeten.
*  Temperatuurcontrole tot maximaal  

45 ºC.
* Schudfunctie.
* Lichtbron: Xenon Flash lamp.
* Optionele dispenserset.
* Inclusief Gen5 software.

Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl

Flexibele microplaatlezer kan 
tal van toepassingen aan
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Nieuwbouw Synthon gaat snel, heel snel!
De nieuwbouw bij Synthon voor de afdeling 

Biopharmaceuticals verloopt in een uniek 

korte tijd. Waar normaliter twee tot drie jaar 

nodig is voor een dergelijk project, zal deze 

klus binnen 9 maanden zijn geklaard. Koen 

Kodde, hoofd engineering Biopharmaceuti-

cals, weet zelfs al de precieze opleverdatum: 

“31 maart 2011, en geen dag later.”

D
e toekomstige gebruikers 
van de 2.000 vierkante me-
ter laboratoriumruimte 
weten al exact hoe hun 

werkplek eruit komt te zien. Sterker, 
ze hebben dat voor een belangrijk deel 
zelf bepaald. En nog sterker, dat heb-
ben ze gedaan terwijl de bouw al was 
begonnen.
Dit heeft alles te maken met ‘lean bou-
wen’, een nieuw bouwconcept waarbij 
snelheid en flexibiliteit voorop staan. 
Koen Kodde, hoofd engineering Biop-
harmaceuticals bij Synthon en pro-
jectverantwoordelijke voor de nieuw-
bouw, vertelt hoe Synthon dit heeft 
opgepakt. “Ons bedrijf groeit zo hard 
dat we het ons niet konden permitte-
ren om de gebruikelijke twee tot drie 
jaar te wachten op de realisatie van de 

gewenste nieuwbouw. We moeten be-
gin volgend jaar operationeel zijn om 
onze ambities op het gebied van de 
biofarmaceutica waar te kunnen ma-
ken. We hebben derhalve gezocht naar 
bedrijven die mee wilde gaan in onze 
plannen, en die gevonden in bouwbe-
drijf BAM en projectbureau Tebodin. 
We hebben met hen drie belangrijke 
doelstellingen afgesproken: geen 
budgetoverschrijding, geen tijdsover-
schrijding en geen veiligheidsonge-
vallen.”
Belangrijke consequentie van deze 
afspraken is dat alles heel strak is ge-
pland, letterlijk tot op het uur. Niet al-
leen voor de hoofdaannemer, maar ook 
voor de tientallen onderaannemers en 
toeleveranciers. “Het is belangrijk om 
zo weinig mogelijk wachttijd te heb-

het ‘gewoon altijd moeten doen’. Hier-
toe heeft S+B de bestaande lijn zuur-
kasten zodanig gemodificeerd dat er 
zelfs sprake is van een nieuwe stan-
daard voor zuurkasten, die binnen-
kort als nieuwe lijn in het assortiment 
van S+B wordt opgenomen.

Gebruiker bepaalt inrichting
In het begin van het project zijn er een 
aantal sessies met de toekomstige ge-
bruikers geweest, waarbij de wensen 
zijn geïnventariseerd. Ook hebben 
een aantal gebruikers proefprojecten 
bezocht. Dit alles is verwerkt in ont-
werpsoftware aan de hand waarvan 
de gebruiker virtueel door zijn eigen 
lab kan lopen. Hij kan zien waar ta-
fels, zuurkasten en bureaus komen te 
staan, en kan zelfs zaken aanpassen 
aan de gewenste functionaliteit. Als 
bijvoorbeeld de werksequentie een 
opstelling van tafel-zuurkast-tafel-bi-
osafetykast-weegunit vereist, kan dat 
in het ontwerp worden aangegeven 
en kan de gebruiker zelf kijken hoe 
hij dat in de beschikbare ruimte kan 
inpassen. Op die manier kan de indi-

viduele gebruiker voor een belangrijk 
deel zelf bepalen hoe zijn toekomstige 
werkomgeving eruit komt te zien.
De manier van bouwen brengt met 
zich mee dat niet alles ruim van tevo-
ren moet worden vastgelegd. Dit geeft 
de gebruiker de mogelijkheid om tot 
op het laatste moment aanpassingen 
door te geven. Waarbij in de loop van 
het bouwproject de vrijheidsgraden 
natuurlijk wel minder worden. Zo-
dra bijvoorbeeld het wandensysteem 
op een bepaalde verdieping is vastge-
legd, kan je niet meer aankomen met 
de wens van een grotere ruimte, maar 
bijvoorbeeld een extra elektrische aan-
sluiting is in dat stadium weer geen 
enkel probleem.

Werkplezier
Koen Kodde merkt dat de medewer-
kers nu al uitzien naar de verhuizing. 
“Ze weten nu al precies waar ze terecht 
komen; het is geen black box. Boven-
dien is het een omgeving die ze gro-
tendeels zelf vormgegeven hebben.”
Ook voor toekomstig personeel denkt 
Kodde dat het hypermoderne lab een 

Koen Kodde met op de achtergrond de 

nieuwbouw, waar inmiddels al weer enkele 

etages aan zijn toegevoegd.

Synthon zet in op 
biofarmaceutica
Synthon ontwikkelt en vervaardigt al bijna 20 jaar 

medicijnen die dienen als hoogwaardig alterna-

tief voor merkgeneesmiddelen. Daarbij ziet het in 

Nijmegen gevestigde bedrijf het als een uitdaging 

om de producten in het vroegst mogelijke stadium 

op de markt te brengen en tegen concurrerende 

prijzen te verkopen.

Waar de generieke geneesmiddelen tot op dit mo-

ment bijna exclusief organische moleculen zijn, 

lopen binnenkort de patenten af van de eerste 

biofarmaceutica. Synthon ziet de ontwikkeling 

en productie van biofarmaceutica als belangrijke 

groeimarkt. Al in 2007 is het bedrijf begonnen met 

het opzetten van een biotechnologisch onder-

zoekslaboratorium in Nijmegen. Inmiddels werken 

daar 65 onderzoekers en is het lab al behoorlijk uit 

zijn jasje gegroeid.

Begin 2009 is besloten om een nieuw gebouw neer 

te zetten. Enerzijds om er de huidige faciliteiten 

in onder te brengen, anderzijds om te anticiperen 

op de groei. Het nieuwe gebouw (7.000 m2 werk-

oppervlak, warvan 2.000 m2 labruimte) zal plaats 

hebben voor 125 tot 150 werkplekken.

Op het hoofdkantoor van Synthon in Nijmegen 

werken 370 mensen. Wereldwijd heeft het bedrijf 

1250 werknemers, die onder andere te vinden zijn 

in productielocaties in Spanje, Tsjechië en Argenti-

nië, alsmede kantoren die zich bezighouden met 

de marketing, registratie en verkoop.

ben; de mensen moeten elkaar niet 
voor de voeten lopen. Dat betekent in 
de praktijk dat in een bepaalde ruimte 
partij A om 3 uur klaar moet zijn, om-
dat partij B dan begint, enzovoorts. Je 
moet dus met alle partijen die afspra-
ken kunnen maken om het goed te 
laten werken, en daar zijn ze ook op 
geselecteerd.”

Nieuwe zuurkast
Ook de selectie van de leverancier voor 
de laboratoriuminrichting, in dit ge-
val S+B, gebeurde aan de hand van de 
strakke planningseisen: “We zochten 
een bedrijf dat flexibel wil en kan wer-
ken, dat wil zeggen: snel schakelen, 
snel plannen uitwerken en realiseren. 
S+B heeft binnen drie maanden na de 
aanbesteding het complete ontwerp 
voor de inrichting van de 2.000 vier-
kante meter laboratoriumruimte op-
geleverd, waarbij de wensen van de 
eindgebruikers optimaal zijn geïnte-
greerd”, vertelt Kodde.
Een belangrijke eis die Synthon stelde 
was de robuustheid van de zuurkasten, 
die dag in dag uit worden gebruikt en 

aanzuigende werking heeft. “We be-
vinden ons voor het werven van perso-
neel in een luxepositie. Kijk alleen al 
naar de hooggekwalificeerde mensen 
die op de markt komen door de mas-
saontslagen in Oss en Weesp. Gunstig 
voor de personeelswerving van een be-
drijf als het onze, dat juist anticyclisch 
opereert. Maar op de langere termijn 
gezien een kwalijke ontwikkeling, 
omdat de basis, de wetenschappelijke 
infrastructuur die in tientallen jaren 
is opgebouwd, zo abrupt wordt afge-
broken. Daar heeft niemand baat bij.”

Voorbeeld van 

de inrichting van 

een laboratorium-

ruimte, waarmee 

de gebruiker aan 

de slag kan: virtu-

eel door de ruimte 

wandelen, meu-

bilair verplaatsen, 

elementen toe-

voegen of verwij-

deren.

Info
 Retsch Benelux

www.retsch.nl

 TU Eindhoven

www.tue.nl
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R
ijden op waterstof is ‘uit’; 
elektrisch is ‘in’, althans als je 
afgaat op wat er in de media 
over deze thema’s verschijnt 

en wat er - vooral in hybride vorm - al 
op de wegen rondrijdt. Toegepast on-
derzoek naar nieuwe materialen die 
meer waterstof kunnen binden dan 
nu het geval is, laat echter zien dat ook 
waterstof veel potentie heeft op dit ge-
bied. Dr. Bert Hintzen, UHD bij de on-
derzoeksgroep ‘Energy Materials and 
Devices’ van de TU Eindhoven, legt uit 
waar de uitdagingen liggen. “Je kunt 
waterstof onder hoge druk opslaan, 
of afkoelen tot zeer lage temperaturen 
waardoor het vloeibaar wordt. Deze 
methodes kosten echter veel energie. 
Een alternatief is het opbergen van de 
waterstof in een vaste stof. Dergelijke 
materialen worden nu al veel gebruikt 
als negatieve elektrode in herlaadbare 
NiMH batterijen. Nadeel van dit ma-
teriaal is echter dat de opslagdichtheid 
van circa één gewichtsprocent voor de 
gewenste mobiele transporttoepassin-
gen veel te gering is. Ons onderzoek 

richt zich dan ook op het vinden van 
nieuwe verbindingen waarbij het ge-
wichtspercentage een stuk hoger is.”

Puur magnesium
De onderzoekers hebben verschillende 
strategieën in hun zoektocht naar ge-
schikte verbindingen. De eerste richt 
zich op een verdere verbetering van 
magnesiumhydrides. “Zuiver mag-
nesiumhydride kan zo’n zes à zeven 
procent waterstof binden. Probleem 
is echter dan dit een zeer stabiele ver-
binding is: de waterstof gaat er pas af 
vanaf enkele honderden graden Cel-
sius. We proberen dus de verbinding 
te destabiliseren door er andere me-
talen aan toe te voegen, legeringen te 
maken met Ti of Sc. Het is echter niet 
zo gemakkelijk om een nette meng-
legering te verkrijgen. Kijk alleen al 
naar de fasediagrammen: Ti wil niet 
oplossen in Mg. Om toch de legering 
te kunnen maken, gebruiken we een 
methode - ‘ball milling’ - waarbij de 
mechanica de chemie als het ware een 
handje helpt.”

 Meer waterstof 
  binden met 
mechanisch geweld

Eindhovens onderzoek naar nieuwe energiematerialen kan lei-

den tot verbeterde toepassing van waterstof als brandstof. Bin-

nen de onderzoeksgroep ‘Energy Materials and Devices’ van prof. 

dr. Peter Notten en dr. Bert Hintzen ligt de focus op de synthese 

van legeringen die meer dan de nu gangbare 1 tot 2 gewichts-

procent H kunnen binden. Hiervoor gebruiken de onderzoekers 

onder andere planetaire kogelmolens, die de uitgangsstoffen 

met hoge mechanische impact laten reageren tot de gewenste 

materialen.

legeringen te maken. Zo vermijdt je de 
hoge temperaturen waar andere reac-
ties optreden en de waterstof uit het 
rooster verdwijnt.”

Verbeteren van de methode
Hoewel deze technieken mondiaal 
veel toepassing vinden binnen diverse 
onderzoeksgroepen, zijn de exacte 
procedures en methoden voor het 
maken van legeringen maar mondjes-
maat beschreven. Hoe werken bijvoor-
beeld de verschillende procesparame-
ters door in het eindresultaat? Marcel 
Vliex heeft hiertoe veel tijd besteed 
aan het verder verbeteren van de me-
thode, veelal in overleg met Retsch, de 
leverancier van de kogelmolens. “Er 
zijn heel wat variabelen: materiaal van 
beker en kogels, diameter en aantal 
van de kogels, vulgraad van maalpot, 
snelheidsverhoudingen, noem maar 
op. Bovendien bleek dat er, naast de 
warmte die vrijkomt door het mecha-
nische proces, heel wat extra warmte 
kan vrijkomen bij de exotherme re-
acties, die je bijvoorbeeld ziet bij het 
synthetiseren van nitrideverbindin-
gen. Naast de noodzaak om de tempe-
ratuur goed in de gaten houden, heeft 
dat ook gevolgen voor de rubberen 
aandrukstempel van het bevestigings-
systeem. Die vulkaniseert waardoor de 
verende werking verloren gaat en dus 

Dr. Bert Hintzen: 

“Nieuwe materi-

alen met verbe-

terde waterstof-

opslageigenschap-

pen kunnen leiden 

tot laagdrempeli-

ge toepassing van 

waterstof.”

Onderzoeksmedewerker Marcel Vliex 
legt de werking uit van de twee plane-
taire kogelmolens die op het lab staan. 
“In een maalbeker stop je de uitgangs-
verbindingen en een aantal kogels. 
Beiden zijn van een materiaal dat aan-
sluit bij de materialen die je wilt gaan 
legeren of synthetiseren en ook nog 
eens aansluit op je wensen die je hebt 
qua energie input. De maalbeker staat 
excentrisch op de schijf van de plane-
taire kogelmolen. De draairichting van 
de schijf is omgekeerd aan die van de 
maalstations, doorgaans in een snel-
heidsverhouding van 1:-3. Het is een 
negatief getal, omdat de draaizin van 
de maalbekers omgekeerd is aan de 
maalschijf; -3 omdat men de schijf als 
referentiepunt neemt: de maalbekers 

draaien dubbel zo snel in de andere 
richting. De maalkogels in de maalbe-
ker worden op die manier onderwor-
pen aan samengestelde rotatiebewe-
gingen, de zogenaamde corioliskrach-
ten. De snelheidsverschillen tussen de 
kogels en het recipiënt veroorzaken 
een interactie tussen wrijvings- en im-
pactkrachten, waarbij hoge dynami-
sche energieën vrijkomen. Door deze 
mechanische impact ben je onder an-
dere in staat om bij lage temperaturen 

Marcel Vliex sluit het deksel van één van de maalbekers van de Retsch planetaire kogelmolen.

Info
 Retsch Benelux

www.retsch.nl
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snel slijt. Omdat ik vanuit mijn func-
tie ook belast ben met veiligheid op 
het lab mag het duidelijk zijn dat pro-
cesbeheersing en veilig werken met de 
kogelmolens een must is: we willen 
hier geen rondvliegende maalbekers!”

Nitrides
Een tweede strategie, die kan leiden 
tot nog hogere gewichtspercentages 
van opgenomen hoeveelheden H, is 
de synthese bij lage temperaturen van 
nitrides, bijvoorbeeld Li-nitride, waar-
van de eigenschappen gemodificeerd 
kunnen worden door middel van ver-
schillende chemische substituties. 
“Deze niet-metallische anorganische 
verbindingen hebben het voordeel dat 
ze een stuk lichter zijn dan de metaal-
legeringen waardoor je theoretisch 
tot gewichtspercentages H van tien 
procent of meer kan uitkomen. Ook 
hier gebruiken we weer de ‘ball mill’ 
methode, omdat bij de synthese van 
de nitrides bij hogere temperaturen 
het waterstof ontsnapt. De eerste ex-
perimenten geven bemoedigende re-
sultaten en leiden alweer tot nieuwe 

proeven. Zo zijn we bezig om onder 
bepaalde atmosferen de syntheses 
plaats te laten vinden. Als het verkre-
gen materiaal aan alle eigenschappen 
voldoet, niet alleen de technische spe-
cificaties, maar ook zaken als kosten, 
veiligheid en verkrijgbaarheid, dan 
kan door andere partijen wellicht een 
volgende stap worden gezet naar op-
schaling en uiteindelijke toepassing”, 
zegt Hintzen. 
Die uiteindelijke toepassing zou er uit 
kunnen zien als hervulbare dragersys-
temen met meer dan tien gewichts-
procent waterstof. Die systemen kun-
nen, na gebruik, worden ingezameld 
en in de fabriek weer gevuld worden. 
In vergelijking met de zware accu’s 
voor elektrische systemen helemaal 
niet zo’n gek alternatief...

Al zes jaar geleden ontwikkelde BMW 

met de H2R een studiemodel dat op wa-

terstof loopt. De sportauto is voorzien 

van een 6,0-liter 12-cilindermotor die 

285 pk levert en heeft een topsnelheid 

van meer dan 300 km/u.
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er 
snel bij bent!

De tweede minicentrifuge 
voor de helft van de prijs

De Gilson GmcLab is een snelle en veilige persoonlijke minicen-

trifuge. De centrifuge biedt ruimte aan 8 micro-tubes van 1,5 of 

2,0 ml of 8 PCR (0,2 ml) tubes of 16 enkele PCR tubes. Het deksel 

opent in een hoek tot maximaal 160° voor gemakkelijke toegang 

tot de tubes. De centrifuge is uitgerust met een dynamische rem 

voor het maken van een noodstop.

De minicentrifuge voorziet in een vlot en snel einde voor het snel 

centrifugeren van grote proeven. Ook de start is snel: door het 

deksel te sluiten wordt de 

centrifuge geactiveerd.

Bij aanschaf van een 

Gilson GmcLab, krijgt 

u een tweede voor de 

helft van de prijs.

Gilson International

sales-nl@gilson.com

Gilson heeft verschillende Pi-

petman kits in de aanbieding, 

zowel rond de Pipetman Neo 

als de Pipetman Classic.

De Neo-kits bestaan naast het 

pipet uit een pipetrack met 96 

pipettips, 3 pipethouders, 3 mi-

cro-tube openers (The Jimmy), 

de ‘Gilson guide to pipetting’, 

een poster over ‘inspectie van 

uw pipet binnen twee minuten’ 

en 3 pipetidentificatie stickers.

De PCR kit is verkrijgbaar 

met P10N (1-10 µl), 

P100N (10-100 µl) of 

P1000N (100-1000 

µl) pipet. De aanbie-

dingsprijs is van € 

598,80 naar € 459.

De Starter kit is ver-

krijgbaar met P20N 

(2-20 µl), P200N (20-

200 µl) of P1000N 

(100-1000 µl) pipet. 

De aanbiedingsprijs 

is van € 525,60 naar € 399.

De Pipetman Neo starterkits 

zorgen voor een verbetering in 

precisie, accuratesse en duur-

zaamheid. En werken ook nog 

eens uiterst comfortabel: 50 % 

minder kracht is nodig om te 

pipetteren.

Neem voor de aanbiedingen 

van de Pipetman Classic con-

tact op met Gilson.

Gilson International

sales-nl@gilson.com

Uit haar demonstratievoorraad 

biedt Da Vinci Europe 

een Agilent 1200 Series 

Quaternaire HPLC-

pomp aan voor een 

aantrekkelijke prijs. 

Deze Agilent HPLC-

pomp, voorzien van 

een vacuümontgas-

ser, solvent cabinet en manu-

ele controller, is vrijwel niet 

gebruikt en niet van nieuw te 

onderscheiden. Met 

een nieuwprijs van 

€ 17.995 bieden wij u 

de pomp nu aan voor 

slechts: € 10.000. 

Interesse? Neem snel 

contact op!

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Detective voor een koopje
De IRD3 (‘The Molecular Detective’) Infrarood Detector is 

het enige instrument dat ontwikkeld is vanuit het gezichts-

punt van de (gas)chromatografist. Da Vinci Europe is de ex-

clusieve distributeur van de IRD-3 in de Benelux. Daarnaast 

bieden wij applicatieve en technische ondersteuning voor 

dit product binnen Europa. Vanuit deze 

laatste taak kunnen wij het instrument 

uit onze demonstratievoorraad aanbieden 

voor een speciale prijs van € 67.000. De 

nieuwprijs bedraagt € 82.924. Laat dit bui-

tenkansje niet aan uw neus voorbij gaan!

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

De Liquefied 

Gas Injector 

(LGI) bepaalt op 

basis van gas-

chromatografie 

de verontreinigingen in LPG 

op een veilige, snelle en nauw-

keurige manier. Door direct te 

injecteren onder hoge druk op 

de GC kolom op kamertempe-

ratuur voorkomt deze speciale 

injector de discriminatie en de 

fractionering, die wel optre-

den bij het gebruik van een 

vaporizer en een verwarmde 

transferleiding. Deze GC oplos-

sing is geïntroduceerd door 

van Da Vinci Europe laboratory 

solutions. Een demosysteem 

is nu in de aanbieding voor 

€20.000. Deze aanbiedings-

prijs is inclusief de injector, het 

drukstation en de controller en 

exclusief de gaschromatograaf 

en installatie.

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Pipetteerkits in de aanbieding

Quaternaire HPLC-pomp

Demosysteem  
Liquefied Gas Injector
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Sanyo levert een breed scala aan vloeibare 

stikstof opslagsystemen, monster trans-

portvaatjes en laboratorium stikstoftanks 

van CBS. De CBS-opslagsystemen voor 

vloeibaar stikstof zijn er in verschillende 

modellen waarbij een uitgekiende isolatie 

in combinatie met een rollerplateau zorgt 

voor een compact en eenvoudig te verrij-

den opslagsysteem, met een laag verbruik 

aan stikstof. De ‘Classic’ systemen zijn uit 

te voeren met een alarmeringsysteem; de 

‘Value Added’ of ‘XC’ systemen zijn daar al 

standaard van voorzien. Opslag in de vloei-

bare stikstof opslagsystemen is mogelijk 

van 21 liter tot 175 liter. Dat is voldoende 

voor 780 tot 6212 rietjes of 210 tot 6000 

1,5/2 ml epjes.

Daarnaast heeft CBS lichtgewicht vloei-

bare stikstof laboratoriumtanks van 4 liter 

tot 50 liter. Deze kunnen gebruikt worden 

wanneer kleine hoeveelheden vloeibare 

stikstof benodigd zijn voor testen of het 

vullen van bijvoorbeeld transportvaat-

jes. De monster transportvaatjes kunnen 

maximaal 500 1,5/2ml epjes bevatten en 

zijn geschikt voor kort of lang transport.

Sanyo

www.sanyocryogenic.com

Nu tot eind maart 
15 % korting op alle 
CBS producten

CBS Cryosystems Storage Vessels - 
‘value added’ and ‘classic’ models van voor

CBS CB201B cryosystem 2001‘Value Added Model’ capacity 

2000x2ml vials incl. 4 stainless steel racks,  

roller bases and low level alarm accomodates  

20 boxes (not included)

€ 5.110,00 € 4.343,50 

CB CBS401B like above system, with a capacity 4000x2ml vials,  

accomadates 40 boxes

€ 5.190,00 € 4.411,50 

CBS CB601B like above system, with a capacity 6000x2ml vials,  

accomadates 60 boxes

€ 5.600,00 € 4.760,00 

CBS CB202B cryosystem 2001‘Classic Model’ capacity 2000x2ml 

vials incl. 4 stainless steel racks, roller bases and low 

level alarm accomodates 20 boxes (not included)

€ 4.215,00 € 3.582,75 

CBS CB402B like above system, with a capacity 4000x2ml vials,  

accomadates 40 boxes

€ 4.700,00 € 3.995,00 

CBS CB602B like above system, with a capacity 6000x2ml vials,  

accomadates 60 boxes

€ 5.150,00 € 4.377,50 

CBS Cryosystems Storage Vessels -‘XC’ models
CBS CB20B cryosystem XC20/20, incl 6 canisters, rollerbase and 

low level alarm

€ 1.980,00 € 1.683,00 

CBS CB34B cryosystem XC34/18, incl 6 canisters, rollerbase and 

low level alarm

€ 2.255,00 € 1.916,75 

CBS 47B-C cryosystem XC47/11, incl 6 canisters, rollerbase and 

low level alarm canister diam: 279x102mm

€ 3.100,00 € 2.635,00 

CBS CB47B cryosystem XC47/11, incl 6 racks, rollerbase and low 

level alarm capacity 750x2ml vials using miniboxes 

with 25 cell dividers (not included)

€ 3.210,00 € 2.728,50 

CBS Lab Tank
LAB4 4 liter liquid nitrogen dewar, neck opening 1.4 inch € 715,00 € 607,75 

LAB5 5 liter liquid nitrogen dewar, neck opening 2.2 inch € 760,00 € 646,00 

LAB10 10 liter liquid nitrogen dewar, neck opening 2.2 inch € 860,00 € 731,00 

LAB20 20 liter liquid nitrogen dewar, neck opening 2.0 inch € 1.110,00 € 943,50 

LAB30 30 liter liquid nitrogen dewar, neck opening 2.5 inch € 1.305,00 € 1.109,25 

LAB50 50 liter liquid nitrogen dewar, neck opening 2.5 inch € 1.800,00 € 1.530,00 

CBS vapour shippers
CBS DS909 liquid nitrogen dry shipping container  

(certified for shipping)

€ 3.310,00 € 2.813,50 

CBS DS909C protective shipping carton € 540,00 € 459,00 

CBS CF9511 liquid nitrogen transport container  

(not certified for shipping)

€ 1.360,00 € 1.156,00 

De Agilent 7693 Autosampler 

is voorzien met een tray voor 16 

en 150 monsters, een 10 µl spuit 

en montagehardware voor een 

Agilent 7890 GC. De autosam-

pler heeft een nieuwwaarde 

van € 12.735 en is vrijwel niet 

gebruikt. Da Vinci Europe kan 

u deze autosampler aanbieden 

voor 

slechts 

€ 9.000 met een levering onder 

volledige garantie én inclusief 

installatie. Reageer snel!

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Stikstof generator voor LC/MS
De NM30LA Stikstof Generator van Peak Scientific is speciaal 

ontwikkeld voor LC/MS applicaties. Het instrument is stil én 

bijzonder betrouwbaar door gebruik te 

maken van twee interne compressoren. 

Als partner van Peak Scientific binnen 

de Benelux kan Da Vinci Europe deze 

generator leveren voor € 9.950 in plaats 

van de nieuwprijs van € 13.592.

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Autosampler met  
volledige garantie
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Om –als gebruiker 

van Uw apparaat– 

doelgericht geïnformeerd 

te worden over nieuwigheden, 

applicaties, seminars uit uw eigen 

toepassingsgebied, kunt U zich 

eenvoudig registreren op

www.my.retsch.nl

Efficiënte voor- en fijnvermaling
■ Krachtige vermaling dankzij 3 kW motor 

met hoge torsiekracht
■ Regelbare snelheid van 700 tot 3000 rpm
■ Snel en eenvoudig te reinigen
www.retsch.nl/sm300

SNIJMOLEN 
SM 300

Perfect homogeniseren van 
levensmiddelen en voedsel
■ Voor hoeveelheden tot 4500 ml
■ Autoclaveerbare maalwerktuigen
■ Ideaal voor monsters met hoog 

water- of vetgehalte
www.retsch.nl/gm300

MESSENMOLEN 
GRINDOMIX GM 300

SM 100
het budget-
vriendelijke 

basismodel voor 
routine-

toepassingen

SM 200
de veelzijdige 

molen voor een 
brede waaier 

aan applicaties

SM 300
het model met unieke 
mogelijkheden om zelfs 
de moeilijkste materialen 
te verwerken 

GRINDOMIX GM 200
homogeniseren tot 

700 ml monster

GRINDOMIX GM 300
vermalen tot 4500 ml 

(bv. een hele krop sla of zelfs 
diepvriesfrieten) in één keer met 

regelbaar toerental
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NIEUW NIEUW
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Van lijn tot lab
DNV LAB

Van lijn tot labVan lijn tot labVan lijn tot labVan lijn tot lab

Een laboratorium dat helemaal aansluit op uw wen-
sen. Met laboratoriummeubilair dat praktisch, mooi 
én gebruiksvriendelijk is. S+B verzorgt het, van het 
allereerste concept tot de laatste stekker in het stop-
contact. Uw wensen zijn daarbij ons uitgangspunt, 
wij adviseren en begeleiden waar u dat nodig vindt. 
Natuurlijk gebruikt S+B uitsluitend hoogwaardige 
materialen en voldoen al onze producten en diensten 
aan alle gangbare veiligheidseisen. Een compleet 
laboratorium op maat dus. Hoe komt uw lab eruit te 
zien? 

Heeft u ideeën voor de renovatie van uw laborato-
rium of nieuwbouwplannen? Bel nu voor een vrij-
blijvend gesprek 010 258 25 80.

25
00

 m
m

1200 mm

DNV LAB
IKAZIA ZIEKENHUISIKAZIA ZIEKENHUIS

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT

Een laboratorium dat helemaal aansluit op uw wen-
sen. Met laboratoriummeubilair dat praktisch, mooi 

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT

TU TWENTE

Elandstraat 77   3064 AG Rotterdam  
Postbus 256   2900 AG Capelle a/d IJssel
T  010 258 25 80 F  010 258 25 55  
I   www.splusb.nl    E  info@splusb.nllaboratoriummeubilair  |  labinrichting



 Innovative polymer modifi cation improves cellular 
 adhesion

 Positive effects on cell functionality and performance

   Enhanced propagation of fastidious cells

 Improved cell expansion under limited growth 
 conditions

 Better assay consistency

   Long-term stability and storage at room temperature

Challenging Experiments?
Advanced TC™ cell culture vessels from Greiner Bio-One

www.gbo.com/bioscience

Your Power for Health

 Greiner Bio-One B.V.   
A. Einsteinweg 16   Postbus 280    2400 AG   Alphen a/d Rijn  
Tel: (0172) 42 09 00   Fax : (0172) 44 38 01   e-mail: info@nl.gbo.com

 Greiner Bio-One BVBA/SPRL   
Koning Albert I laan 50   50, Av. Roi Albert I   B-1780 Wemmel
Tel: (02) 461 09 10   Fax: (02) 461 09 05   e-mail: info@be.gbo.com
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