
LINHA DE AGITAÇÃO
Agitadores com e sem aquecimento, vortex, chapas de 

aquecimento e mecânicos.



DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA

COMBUSTÃO / DUMAS

MÉTODO KJELDAHL

MÉTODO OXITEST (VIDA DE PRATELEIRA)

EXTRAÇÃO DE GORDURA RANDALL

EXTRAÇÃO DE FIBRA BRUTA

EXTRAÇÃO DE FIBRA DIETÉTICA

Sobre a VELP

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO)

DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO)

INCUBADORAS

FLOCULADORES / JAR TEST

NITROGÊNIO / KJELDAHL / DUMAS

DETECÇÃO DE METAIS

LINHA DE ALIMENTOS

LINHA DE MEIO AMBIENTE

Fundada em 1983, a VELP Scientifica é a líder global de instrumentos de 

laboratório e soluções analíticas. A inovação contínua de produtos e 

desenvolvimento sustentável são os fundamentos da estratégia VELP. 

São centenas de distribuidores espalhados pelo mundo, fornecendo 

tecnologia e inovação.



MST DIGITAL

Display Digital para monitoramento da velocidade;

Timer onboard para operações sem acompanhamento

Função Auto reverse, para mudar a direção de agitação e garantir 

melhor mistura da amostra

A tecnologia SpeedServoTM garante velocidade constante de 

agitação, mesmo quando houver mudanças na viscosidade da amostra.

Velocidade de agitação até 1.500 rpm

CONFIÁVEL E PRECISO

Permanece frio, mesmo depois de uso contínuo prolongado

Ideal para micro titulação, DBO, microbiologia e bioquímica

Excelente controle de velocidade, mesmo em baixas velocidades

VERSATILIDADE

Tecnopolímero resistente a produtos químicos

Equipado com motor sem escovas

Superfície branca para visualização de partículas e ponto de viragem nas 

titulações

Trabalha com volumes de até 5L (H2O)

Equipamento de longa vida útil

ROBUSTO



MST DIGITAL

CONTROLE DE VELOCIDADE O TEMPO TODO

O MST digital é equipado com display digital 

para programar facilmente a velocidade. 

Girando o botão é possível escolher a 

velocidade de agitação em múltiplos de 10 

RPMs.

Além disso, a tecnologia SpeedServoTM, 

garante velocidade constante, mesmo que 

ocorra alterações na viscosidade da  

amostra

MODOS DE OPERAÇÃO

O timer do agitador magnético modelo MST 

Digital, permite ao usuário programar o 

agitador para trabalho autônomo.

Além disso, o MST Digital possibilita a 

configuração de operação com a função 

auto-reverse, alterando a direção da 

agitação em intervalos de tempo pré 

configurados.



MST DIGITAL

Material:

Peso:

Dimensões (LxAxP) :

Regulação de velocidade:

Intervalos de Velocidade:

Volume de agitação (H2O):

Controle de velocidade:

 

Sistema de contra reação:

 

Timer:

Função Auto-reverse:

Sistema de agitação:

Tecnopolímero

0,6 Kg

120 x 50 x 145 mm 

até 1.500 rpm

É possível ajustar a velocidade em intervalos de 10rpm

Até  5 litros

Excelente controle de velocidade, mesmo em baixas 

rotações

Garante velocidade constante mesmo com alteração 

de viscosidade

De 1 a 900 minutos; modo contínuo

De 5 a 900 segundos

Sistema PCM, motor sem escovas.



MST DIGITAL



ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

CONTATO

Rua Olinda | 222 | São Geraldo
90240-570 
Porto Alegre | RS

Telefone: (51) 3346-1466
Whatsapp e celular: (51) 9 9376-2504
E-mail: contato@instrulab.com.br

LOCALIZAÇÃO

@instrulabrs

INSTRULAB SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS

3ANOS
DE GARANTIA ESTENDIDA

A VELP projeta e fabrica instrumentos analíticos e equipamentos de laboratório com a missão 
de garantir alto desempenho e confiabilidade aos laboratórios em todo o mundo. 
 
Solicitar a garantia estendida de 3 anos para seu novo VELP é simples e rápido:

Cadastre-se ou faça Login com sua conta no site da VELP
Selecione a opção INSCRIÇÃO DO PRODUTO
Insira as informações do produto solicitadas ( número de série, código do produto, data da 
compra )
Um e-mail confirmará o registro bem-sucedido.
A validação da garantia de 3 anos para cada produto requer registro dentro de 60 dias a 
partir da data da compra . 
Uma cópia do comprovante de compra (fatura) será solicitada para se beneficiar dos 
serviços técnicos durante o período de garantia.

https://www.facebook.com/instrulabrs/

