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Landgraf Laborsysteme

Οι απαιτήσειs στην επιστήμη και στην έρευνα, αλλά και στην 
καθημερινότητα του εργαστηρίου είναι σήμερα ποικίλες και τα 
προβλήματα συχνά περίπλοκα.
Γι αυτό τον σκοπό προσφέρουμε λύσεις στις ιδιαίτερες απαιτήσεις  
κάθε πελάτη ξεχωριστά. Για να το κατορθώσουμε αυτό απασχολούμε 
μηχανικούς, χημικούς, τεχνικούς, υαλουργούς, διπλωματούχους 
βιολόγους και ηλεκτρονικούς.

Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε 

Έχοντας να επιλέξουν απο μια μεγάλη ποικιλεία εργαστηριακών 
προιόντων με περισσότερα από 150000 είδη από περισσότερους 
απο 200 κατασκευαστές, μπορούν οι πελάτες μας να είναι σίγουροι 
για επαγγελματικές συμβουλές που αφορούν τα προιόντα μας και 
το service αυτών.
Εάν φυσικά υπάρξει περαιτέρω ανάγκη μπορούν οι πελάτες να 
έχουν άμεση και επί τόπου εξυπηρέτηση από τους εξωτερικούς 
συνεργάτες μας.

Εμπορία προιόντων εργαστηρίουtrade
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Το service πληροφοριών μας σημαίνει για σας:
Ολοκληρωμένα προγράμματα κατασκευαστών στο Internet στην 
διάθεση σας, διαμορφωμένα σε ένα ιδιαίτερο online-σύστημα, 
λογισμικό- ERT και τράπεζα πληροφοριών.
Οι πελάτες μας επωφελούνται απο όλα τα προνόμοια της συμμετοχής 
μας στο IDL και στο    VGKL (΄Ενωση  εμπόρων εργαστηριακών 
προιόντων).

Xρησιμοποιήστε την ποικιλία προιόντων στο internet σε συνδιασμό 
με το πολυετές know-how μας!

Πληροφορίες και διοργάνωση

Kατάλογος και ΟΝLINE-SHOP
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Κατασκευάζουμε για σας στο εργαστήριο μας γυάλινες συσκευές, 
ειδικά μοντέλα και διεξάγουμε επιδιορθώσεις διασφαλίζοντας 
την ποιότητα των προιόντων με την πολυετή μας  πείρα.
Δεν εκτελούμε μόνο παραγγελίες αλλά σχεδιάζουμε μαζί σας  
συσκευές  λαμβάνοντας υπ ό́ψη τις επιμέρους ανάγκες σας.

Κάτι περισσότερο απο ένα υαλουργίο

Η παραγωγή γυάλινων  
συσκευών δεν τελειώνει με   
την ολοκλήρωση της  
συσκευής.  
Δημιουργούμε  
για σας κατάλληλες βάσεις,  
ενσωματώνουμε ηλεκτρική  
θέρμανση και αισθητήρες  
(Sensoren). 

Κατασκευές συσκευών απο γυαλί

Προιόντα εργαστηριακού 
εξοπλισμού και παραγωγή

Landgraf Laborsysteme HLL GmbH - Magdeburger Str. 3 - D 30855 Langenhagen - Tel.: +49 511 978206-0 - Fax.: +49 511 978206-29 - mail: info@hll.de - Web: hll.de

Δοχείο ζήμωσης MyFerm

Θερμαινόμενα δοχεία καθίζησης
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Ειδικές κατασκευές

Κατασκευάσματα σε συνδιασμό με 
χάλυβα, συνθετικές ύλες και γυαλί. 

Κατασκευάζουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας μοναδικά κομμάτια 
απο χάλυβα ή συνθετικές ύλες. Ευχαρίστως προσφέρουμε την 
βοήθεια μας σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας τις ανάγκες σας.

Σκοπός μας είναι να κατασκευάζουμε λειτουργικές συσκευές για 
την καθημερινή χρήση στο εργαστηρίο ώστε να δημιουργηθούν 
δυνατότητες για άλλες εργασίες.

Εργαστηριακός φούρνος μικροκυμάτων 

MW 4000

Κατασκευή πρωτοτύπων

Μέτρηση φαινομενικής πυκνότητας 

κατά DIN-ISO

Κλίβανοι βιοψίας ιστών Προσαρμογέας
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SERVICE (Υπηρεσία)

Επιδιορθώσεις, συντηρήσεις και ser-
vice σε εργαστηριακές συσκευές

Κάθε εργαστηριακή συσκευή υφίσταται φθορά που μπορεί να 
προληφθεί με τακτική συντήρηση.
Αλλά και σε προσεκτικά συντηρημένες συσκευές μπορεί να 
εμφανιστούν λάθη που απαιτούν επιδιόρθωση. Εκτελούμε 
επίσης και συντηρήσεις και επιδιορθώσεις σε εργαστηριακές 
συσκευές. 

Σκεφτείτε τις απαραίτητες προδιαγραφές για την πρόληψη 
ατυχημάτων στους φυγοκεντριτές, τον έλεγχο απαγωγών 
αερίων στο εργαστήριο, την βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης, 
το service των σταγονομέτρων και τον έλεγχο για την ηλεκτρική 
ασφάλεια. Σας βοηθάμε στην τήρηση χρονικών διαστημάτων 
στιs υπηρεσιακές προδιαγραφέs. Ανάλογα με τις απαιτήσεις 
διεκπεραιώνουμε τις εργασίες επι τόπου ή στο εργαστήριο μας. 

Επωφελείστε φυσικά απο ένα γρήγορο και απλό service. 
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Συντήρηση και επιδιώρθωση ηλεκτρικών 

εργαστηριακών συσκευών

Πειράματα εφαρμογών Service hotline

Αναζωογόνηση και παροχή καθαρού 

νερού

- 6 -


