
Bovenroerder X-3250

Uitermate geschikt voor chemische en farmaceutische synthese,  
fysische en chemische analyse, petrochemische industrie, en meer.

KENMERKEN:

» Doorsteek-as ontwerp, om snel monsters te wisselen

» Bescherming tegen overbelasting

» Snelspanboorhouder voor het eenvoudig wisselen  

  van roerbladen

» Digitaal display met ingestelde en actuele snelheid en koppel

» Aandrijving onderheidsvrij en explosieveilig

» Automatische uitschakeling bij blokkering en overbelasing

» Langzame start om spatten te voorkomen

» Constante snelheid, zelfs bij veranderende viscositeit

Betrouwbare en veilige bovenroerder voor 

lichte en zware taken

X-pert in laboratoriumapparatuur

Salm en Kipp Private Label
Salm en Kipp is voor u op zoek gegaan naar apparatuur met een 

aantrekkelijke prijs en van een kwaliteit waar wij met een gerust hart 

onze naam op durven te zetten.



Specificaties

Bovenroerder X-3250
Artikelnummer SK840203210263 

Incl. universele standaard en 
RVS propellerroerder

Max. volume (H2O)[L] 40

Opgenomen motorvermogen [W] 120

Nominaal motorvermogen [ W] 100

Voltage[VAC] 100-240

Frequentie [Hz] 50/60

Vermogen [W] 130

Snelheidsbereik [rpm] 50-2200

Instelnauwkeurigheid [rpm] ±3

Display LCD

Resolutie snelheidsweergave [rpm] ±1

Max. Koppel [Ncm] 60

Overbelastingsbescherming LED licht op en motor stopt 
automatisch

Max Viscositeit [mPas] 50.000

Diameter boorkop [mm] 0.5-10

Afmetingen [B x H x D] [mm] 83 x 220 x 186

Gewicht [kg] 2.8

Beschermingsklasse DIN/EN 60529 IP42

Temperatuur [ºC] 5-40

Toegestane relatieve vochtigheid [%] 80

Interface RS232

Motor type Koolborstelloze DC-motor

Cat. No.:SK189818900131
Universele standaard (B x D x H: 20 x 31 x 78cm), 

inclusief klem

Accessoires

X-pert in laboratoriumapparatuur
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Cat. No.: SK189818900071
Propellerroerder, lengte 40cm, 
diameter 5cm, 316L RVS
Standaard roerelement voor medium 
en hoge snelheden

Cat. No.: SK189818900073
Vlakroerder, lengte 40cm,  
diameter 6.8cm, 316L RVS
Voor subtiel mengen bij lage en  
medium snelheden

Cat. No.: SK189818900075
Propellerroerder, lengte 35cm,  
diameter 6.5cm, PTFE coating
Standaard roerelement voor medium 
en hoge snelheden

Cat. No.: SK189818900077
Vlakroerder, lengte 35cm,  
diameter 6.8cm, PTFE coating
Voor subtiel mengen bij lage en  
medium snelheden

Cat. No.: SK189818900072
Bladroerder, lengte 40cm, diameter 
6cm, 316L RVS
Voor mengen van media met lage  
viscositeit, gebruikt bij medium en  
hoge snelheden

Cat. No.: SK189818900074
Centrifugaalroerder, lengte 40cm,  
diameter 9cm, 316L RVS.
Bladen klappen uit bij toenemende snel-
heid. Voor het roeren in rond glaswerk met 
nauwe hals bij medium en hoge snelheid

Cat. No.: SK189818900076
Bladroerder, lengte 35cm, diameter 
7cm, PTFE coating
Voor mengen van media met lage  
viscositeit, gebruikt bij medium en  
hoge snelheden

Cat. No.: SK189818900078
Centrifugaalroerder, lengte 35cm, 
diameter 8.5cm, PTFE coating
Bladen klappen uit bij toenemende snel-
heid. Voor het roeren in rond glaswerk met 
nauwe hals bij medium en hoge snelheid


