با سالم
احتراما شرکت " آرکا راد تجارت "به شناسه ملی  10090102301دارای گواهینامه  ISO 9001:2008فعال در زمینه
فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و سیستم های تحقیقاتی و آزمایشگاهی  ،ثبت شده در اداره کل تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی کشور با شناسه  11011و با بیش از یک دهه تجربه فعالیت در این زمینه به
عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش از کمپانیهای معتبر :


 J.P SELECTAاسپانیا



 EKASTU Safetyآلمان



 FILTRA Vibracionاسپانیا



 CONSORT bvbaبلژیک



 RADWAGلهستان

در ایران،با افتخار آمادگی خود جهت ارائه دستگاههای ذیل و خدمت رسانی به آن مرکز محترم را اعالم می دارد:

J.P SELECTA LABORATORY EQUIPMENT/ SPAIN
انواع آون ،انکوباتور و کوره و اتوکالوها
انواع استیرر  ،شیکر  ،هموژنایزر  ،روتاری اواپوراتور و پمپ
شیکر انکوباتور اربیتالی
هود المینار
انواع یخچال و فریزرهای آزمایشگاهی
حمام آب و روغن و آب مقطرگیری
انواع ترموستات و درای بالک
انواع سانتریفیوژ
سانتریفیوژهای بانک خون
کلنی کانتر و انواع سمپلر
هیترمنتل  ،هات پلیت  ،فولوکوالتور
اسپکتروفتومتر  ،ترموسایکلر PH ،متر EC ،متر و ...
تجهیزات آنالیز آب
انواع ترازو  ،میکروسکوپ  ،اندازه گیری نقطه ذوب
تجهیزات مانیتورینگ
فیلترها
انواع ویسکوزیمتر
مصرفی
راکتورهای صنعتی و آزمایشگاهی
ابزارآالت آزمایشگاهی

Ovens, incubators and furnaces, Autoclaves
Stirrers, Shakers, Homogenizers, ….
Shaking Orbital Incubators
Laminar Flow Cabinets
Low temperature: Refrigerators ,Freezers
Baths ( Oil & Water ) , Distillers
Immersion thermostats and dry blocks
…Centrifuges, Blood Banks
Blood bank centrifuges
Instruments for biology and histology
Heating mantles and hotplates,
…Analytical techniques: Spectrophotometers ,
Nutritional and water analysis
Balances, microscopes and melting point
Monitor and control apparatus
Filtration- Safety
Viscometer
Analytical consumables
Reactors
Instrumentals

EKASTU SAFETY/Germany ( Health , Safety and Environment Products )
حفاظت دستگاه تنفسی

Respiratory Protection
Eye Protection

حفاظت چشم ها و صورت

First Aid

تجهیزات شستشوی چشم

Hand Protection

حفاظت دستها

Protective Hoods

کالههای ایمنی

FILTRA VIBRACION S.L/SPAIN
( Laboratory equipment for sieving and mixing of solids and liquids)
انواع الک های آزمایشگاهی

Sieves

حمام های اولتراسونیک

Ultrasonic Bath

انواع صافی و فیلترها

Mesh and filters/Perforated plate for laboratory sieves

انواع شیکر الک مغناطیسی

Electromagnetic Sieve Shaker

شیکر الگ ضربه ای

Tapping Sieve Shaker
Digital Air Jet Sieve Shaker

شیکر الک دیجیتالی ایرجت

Laboratory Grinding Mill

انواع آسیابهای آزمایشگاهی
میکسرهای آزمایشگاهی

Laboratory V-Mixer

Consort bvba/ BELGIUM
(Life science ,Electrochemical instrumentation and electrophoresis equipment)
Multi Parameter Analyzer
Electrochemistry devices(Electrodes, controllers
Thermometers
Magnetic Stirrers
Electrophoresis Power Supplies and Tanks
Horizontal and Vertical Electrophoresis
Clinical Electrophoresis
Gel dryers and Gel Documentation
Laboratory Pumps and UV lamps, UV table

مولتی پارامتر آناالیزر
) ...  الکترودها و، دستگاههای سنجش الکتروشیمیایی) کنترلرها

انواع ترمومترها
استیرر مگنتها
منبع تغذیه الکتروفورز و سیستم بالتینگ
الکتروفورزهای افقی و عمودی
الکتروفورزهای کلینیکال
ژل درایر و ژل داک
UV  و میزUV پمپ های آزمایشگاهی و المپهای

RADWAG/ POLAND
) (Analytical, Laboratory and Industrial Balances
انواع ترازوهای حساس آزمایشگاهی و ترازوهای صنعتی

Laboratory and Industrial Balances
Readability : 0.1µg to 2Kg
Capacity: 0.8g to 6000 Kg

با دقت  1.0µgتا 2Kg
و ظرفیت  1.0gتا 0111 Kg
انواع ترازو با کاربری ویژه  :داروسازیها  ،لیبل گذاری و ) ...

Special Scales

ترازوهای پزشکی ( توزین نوزاد  ،توزین انسان و صندلی ترازوی

Medical Scales

بیماران و تخت های ترازویی )
ترازوهای کنترل بسته بندی کاال مناسب داروسازیها و صنایع غذایی

Packaged goods control scales

انواع ترازوهای رطوبت سنج

Moisture Analyzers

انواع صفحات توزین

Weighing Platforms

میزهای تراز مخصوص توزین دقیق

Weighing tables

شایان ذکر است شرکت آرکا راد تجارت عالوه بر محصوالت فوق که نمایندگی آنها را داراست  ،دارای امکان واردات و فروش کاالهای
کمپانیهای ذیل نیز می باشد :
Aqualytic ,Atago ,Bio-Rad , Brand , KNF, Carbolite , Duran, Elma , Funke Gerber , Gerhardt, GFL ,HachLange , Hamilton , Heidolph , Hellma , Hermle, Hofmann , Julabo ,Lauda ,Metrohm, Mettler Toledo , Millipore
,Nabertherm, Eppendorf, Olympus, SI-Analytics, Stuart, Testo, Thermo, Zeiss
همچنین تیم فروش و خدمات پس از فروش این شرکت با بهره گیری از دانش علمی و فنی پرسنل خود آماده ارائه هرگونه مشاوره و
پاسخگویی به سواالت آن مقام محترم می باشد  ،لذا خواهشمند است جهت اطالعات بیشتر ،دریافت کاتالوگ ،پیش فاکتور و گواهینامه -
های نمایندگی با واحد فروش این شرکت به مشخصات ذیل تماس حاصل نمایید :
09122009020
09122009029
sales@arkarad.com
.arkarad.com
t.me/arkarad
instagram.com/arkaradtejarat
با احترام – گلناز امیریان
مدیر فروش

