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Oferujemy zmywarki i  autoklawy firmy Steelco 
z  niemieckiej grupy Miele. Różnorodna oferta 
i  szeroki wachlarz modeli zmywarek Steelco 
i  autoklawów – pozwalają na tworzenie bardzo 
zindywidualizowanych projektów w zakresie mycia 
i sterylizacji. Świadczymy również usługi serwisu 
oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

ZMYWARKI DO LABORATORIUM

• Wyposażone w różne systemy dysz wtryskowych do skutecznego mycia probówek, pipet, kolb, cylindrów itp.

• Kompaktowe modele o różnej pojemności: podblatowe, przelotowe, także ze szklanymi drzwiami

• Z możliwością różnorodnej konfiguracji wyposażenia

• Opcjonalnie wyposażone w system zmiękczania wody, dodatkowe pompy detergentów i funkcję dezynfekcji

• Bardzo duży wybór insertów, koszy i tac

MODELE: LAB 500 | 600 | 610 | 640 | 660 | 680 | 900 | 1000 | 1500 | SUSZARKA

ZMYWARKI DO ZWIERZĘTARNI

MODELE DLA MNIEJSZYCH ZWIERZĘTARNI:  
AC 1200 | 1300 | 1400 | 1500

• Do klatek i butelek dla zwierząt

• Specjalne wyposażenie oraz opcje cyklu 
do mycia zbiorników do hodowli zwierząt 
wodnych i klatek dla królików

• Niskie koszty cyklu poprzez zmniejszone 
zużycie wody i energii

ZMYWARKI REGAŁOWE I TUNELOWE: AC 7500 | 8500 | 3500

• Duża objętość załadunkowa przy krótkim czasie trwania cyklu

• W standardzie dwa dozowniki detergentu umożliwiające 
ustawianie różnych programów mycia

• Możliwość wykorzystania jako komory dekontaminacyjnej 
poprzez użycie generatora zamgławiania chemicznego

• Drzwi automatyczne

Zmywarki i autoklawy

ZAPYTAJ O SYSTEMY DO AUTOMATYCZNEGO OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK 
ORAZ ZDEJMOWANIA I NAKŁADANIA KAPSLI NA BUTELKI



• Opcje przelotowe dla podwyższonego standardu biobezpieczeństwa BSL2, BSL3, SPF

• Bardzo szerokie możliwości dostosowania zmywarek, dzięki wielu komponentom  
i dodatkowemu wyposażeniu

• Obwód płukania oddzielony od obwodu mycia w każdym modelu zmywarki Steelco

• Wszystkie komory z wysokiej jakości stali AISI 316

• Sonda pomiaru temperatury PT1000 w standardzie

Dlaczego warto wybrać zmywarki 
Steelco Miele Group?

AUTOKLAWY ŁADOWANE  
OD GÓRY, PIONOWE 

• Kompaktowe, pionowe autoklawy

• Efektywne kosztowo rozwiązanie  
do zastosowań laboratoryjnych

MODELE VS LD O POJEMNOŚCIACH 90 L 
ORAZ 125 L

AUTOKLAWY ŚREDNIEJ I DUŻEJ OBJĘTOŚCI 

• Dostępne opcje przelotowe

• Drzwi otwierane ręcznie lub automatycznie 

• Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L, z płaszczem 
wodnym zapewniającym równomierną dystrybucję ciepła

• Drzwi od wewnątrz wykonane zestali nierdzewnej AISI 316L 
bez spawów

• Izolacja cieplna komory jest łatwo demontowanym pokrowcem, 
umożliwiającym szybki dostęp i obniżenie kosztów serwisu

• W standardzie sonda kontroli obciążenia ładunkiem

• Kolorowy ekran dotykowy HMI z wielopoziomowym systemem 
dostępu użytkownika

• Wbudowana drukarka do rejestracji cykli

• Powszechnie dostępne, trwałe części zamienne

• System oszczędzania wody ECO w standardzie

• Przeznaczone do laboratoriów klasy BSL2, BSL3 i BSL4

ZAPYTAJ O SERWIS ZMYWAREK: PRZEGLĄDY, NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE

Autoklawy do laboratoriów naukowych, przemysłowych 
i farmaceutycznych oraz zwierzętarni

Skorzystaj z doświadczenia Animalab!

• Fachowe doradztwo Animalab w zakresie przygotowania projektu, podłączenia i instalacji systemów Steelco

• Pełny serwis zmywarek i autoklawów, gwarancyjny i pogwarancyjny

• Oferta zindywidualizowanych rozwiązań projektowych „pod klucz”

• Lista referencji dostępna na życzenie
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MODELE VS L O POJEMNOŚCI OD  250 L DO 920 L

MODELE BULK O POJEMNOŚCI OD 905 L DO 9070 L


