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Här presenterar vi ett litet urval ur vårt stora sortiment. 

Kontakta oss om du vill veta mer eller söker något alternativ. 
 

 
pH 

Vi har allt från enkla testare till mätare i forskarklass. 
 

  
En ny modell med en smal pH-elektrod som gör det 
möjligt att även mäta direkt i tex provrör. Mycket enkel 
att använda där allt styrs med endast en knapp. 
2 punkts kalibrering och automatisk avstängning. 
Utbytbar pH-elektrod. 
 

Mätområde 0,0-14,0 pH  
Noggrannhet ± 0,2 pH 
Upplösning 0,1pH 
 

Art.nr. 98103 
Extra pris: 300:-  Ord. pris 510:- 

En ny modell med en smal pH-elektrod som gör det 
möjligt att även mäta direkt i tex provrör. Mycket enkel 
att använda där allt styrs med endast en knapp. 
2 punkts kalibrering och automatisk avstängning. 
Utbytbar pH-elektrod. 
 

Mätområde 0,0-14,0 pH  
Noggrannhet ± 0,2 pH 
Upplösning 0,01pH 
 

Art.nr. 98100 
Pris: 549:- 

  
En vattentålig pH-testare med tydlig display som även 
mäter temperaturen och temperaturkompenserar. 
2 punkts kalibrering och automatisk avstängning. 
Utbytbar pH-elektrod. 
 

Mätområde 0,0-14,0pH och 0,0-60,0˚C 
Noggrannhet ± 0,1pH och ± 0,5˚C 
Upplösning 0,1pH 
 

Art.nr. 98127     
Extra pris: 924:- Ord. pris 1 110:- 

En vattentålig pH-testare med tydlig display som även 
visar temperatur och temperaturkompenserar. 
2 punkts kalibrering och automatisk avstängning. 
Utbytbar pH-elektrod 
 

Mätområde 0,00-14,00 pH och 0,0-60,0°C 
Noggrannhet ± 0,05 pH och 0,5°C 
Upplösning 0,01pH 
 

Art.nr. 98128 
Pris: 1 285:- 
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pH-mätare för fältbruk 
 
 

 

 

 

 
En av de mest populära portabla pH-mätare som både 
är tålig, lättanvänd och noggrann.  
Levereras komplett med pH-elektrod och 
temperaturgivare. ORP-elektrod finns som tillbehör 
 
Mätområde: -2,00 till 16,00 pH och -20-120°C 
Upplösning: 0,01 pH 
Noggrannhet: ± 0,01 pH och ± 0,4°C 
 
 
Art.nr. 8424 
Pris: 3 745:- 

 

 
pH och konduktivitetsmätare som är lätt att kalibrera 
då du får instruktioner direkt i displayen. Levereras med 
kombinerad pH- och Konduktivitetsprobe. 
  
Mätområde: pH 0,0-14,0 pH  
konduktivitet 0,0-6000µS/cm.  
Med ett enkelt knapptryck byter du lätt mellan de olika 
parametrarna.  
 
 
Art.nr. 9811-5 
Pris: 3 000:- 

 

 

pH-mätare i forskarklass 
 

 

 

 

 
 
Utrustad med GLP och CAL Check och kan kalibreras 
på upp till 5 punkter.  
 
Temperaturkompensering och noggrannhet på  
±0,002 pH gör den till en av de mest noggranna  
pH-mätarna på marknaden. 
 

Levereras komplett med pH-elektrod, temperaturgivare 
samt elektrodhållare. 
 
 
Art.nr. 5221-02 
Pris: 8 335:- 

 
Med sina 2 olika kanal ingångar kan den mäta pH, ORP 
eller ISE på den ena och Konduktivitet, TDC, Salthalt 
eller resistans på den andra. Mätaren är utrustad med 
GLP och CAL Check och kan kalibreras på upp till 5 
punkter och med noggrannhet på ±0,002 pH gör den 
till en av de mest noggranna pH-mätarna på 
marknaden. 
Levereras komplett med pH-elektrod, 
konduktivitetsprobe, temperaturgivare samt 
elektrodhållare. 
 

Art.nr. 5522-02 
Pris: 11 615:- 
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pH-mätare för livsmedel 
 
 

  
 

 

Lättanvänd pH- och temperaturmätare för 
kontroll av livsmedel som exempelvis, mjölk, 
frukt, grönsaker, ost, kött, inläggningar etc. 
 

Det vattentåliga höljet gör den lätt att hålla ren 
för att upprätthålla noggrann hygien. 
Automatisk temperaturkompensation. 
 
Noggrannhet ±0,01pH 
Provtemperatur 0-50˚C 

 
 Art.nr. 99161 
 Pris 5 545:- 

 

 
 

pH- och temperaturmätare med en elektrod 
idealisk för mätningar i mjölk, yoghurt, kött, 
ost, frukt, sushi, ris, sylt, gelé, deg, glass. 
 

Utrustad med GLP och CAL check. Mätaren 
loggar upp till 100 pH mätningar som du lätt 
för över till din dator via mikro USB kontakten. 
Aut. tempkomp.. Vattentålig för bästa hygien.  
 

Noggrannhet ±0,01pH 
 

 Art.nr. 98161 
 Pris: 6 300:- 

 

Edge är en pH-mätare i flexibelt tablettformat med både bänk 
och väggmonteringsalternativ eller helt enkelt bärbar 

 

  
 
Stor tydlig display, Cal Check samt GLP funktion gör 
den lättanvänd och minimerar felmätningar. Instrumentet 
har en logg funktion och loggar upp till 1000 
mätvärden. Levereras komplett med pH-elektrod och 
elektrodhållare. 
  
Noggrannhet: ± 0,002 pH 
 
Kan kombineras med en ORP-elektrod. 
 
 
Art.nr. 2002-02 
Pris: 3 820:- 

 
Stor tydlig display, Cal Check samt GLP funktion gör 
den lättanvänd och minimerar felmätningar. Instrumentet 
har en logg funktion och loggar upp till 1000 
mätvärden. Levereras komplett med pH-elektrod och 
elektrodhållare. 
 
Noggrannhet: ± 0,002 pH 
 
Kan kombineras med syre- ell. konduktivitetselektrod. 
 
 
Art.nr. 2020-02 
Pris: 4 340:- 
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Halo Bluetooth!  

Ny teknologi ger nytt sätt att mäta  
sladdlöst med Hannas Halo bluetooth elektroder.  
Mätning kan ske upp till 10m från själva mätaren!  

 

 

 
Edge blu pH-mätare med bluetooth funktion. 
Levereras komplett med elektrodhållare samt en Halo 
pH-elektrod för generellt bruk.  
 
Art.nr. 2202 
Pris: 6 245:- 

Halo-elektrodernas bluetooth funktion gör det möjligt 
att förvandla din smartphone eller surfplatta till en 
fullvärdig pH-mätare. Det enda du behöver göra är att 
ladda hem appen Hanna Lab som är gratis att både 
ladda ner och att använda. Sedan är det bara att börja 
mäta! 

  
Anpassad för pH-mätning i mjölkprodukter och kött. 
PVDF kropp. 
 
Art.nr. FC2022 
Pris: 2 300:- 

Anpassad för pH-mätning i vin, juice och must. 
Glas kropp. 
 
Art.nr. 10482 
Pris: 2 475:-  

  
Anpassad för pH-mätning i vört eller mäsk vid 
ölbryggning. Gelfylld elektrod med titanhölje. 
 
Art.nr. FC2142 
Pris: 2 375:- 

pH-elektrod för generellt bruk. 
Gelfylld glaskropp. 
 
Art.nr. 11102 
Pris: 2 085:- 
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Smart och nödvändig utrustning  
för din mätare 

 
 

 

 

 

 

Praktisk kalibreringsstation där du har allt samlat på ett 
och samma ställe för smidig kalibrering/skötsel av din 
pH-elektrod. Burkar med lock ingår. Kombinera med de 
vätskor du själv jobbar med. Obs! pH-elektroden ingår ej!  
 
 
Art.nr. 7065 
Pris: 512:- 
 

 

Förvaringsflaska där din pH-elektrod står stadigt och 
skyddat under tiden den inte används. 
Förvaringslösning ingår. Passar runda pH-elektroder. 
Obs! pH-elektroden ingår ej! 
 
 
Art.nr. 1875H 
Pris: 234:- 

 

Omrörare 

  
Magnetomrörare 
 
En omrörare i kemikalietålig plast och speedsafe 
funktion för säker och noggrann justering av hastigheten 
mellan 100-1000rpm. Klarar en provmängd på upp till en 
liter. Finns i 11 olika färger. 
 
Art.nr. 180 
Pris: 1 385:- 
 

Magnetomrörare med kraftig drivmagnet. 
 
Ger konstant varvtal oavsett belastning. Inställbart 
varvtal med hög exakthet. Tålig och robust konstruktion 
med ytterkåpa i ABS-plast Klarar en liter provmängd 
 
 
Art.nr. 190M-2 
Extra pris: 770:- Ord. pris 1 260:- 
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Provtagningsutrustning  
Nu med ännu längre skaft! 

 
 

 
Obs! Flaskan ingår ej. 

 

 
Vattenprovtagare med 
klämma passande en 
halsdiameter mellan 10-
80mm. Teleskopskaftet är i 
glasfiber och klämmans 
vinkel är justerbar för enkel 
provtagning i trånga 
utrymmen.  
 

 
Art.nr. 
 
6218 
6239 
 
6240 
6241 

 
Skaftlängd 
 
150-275cm 
160-385cm 
 
160-500cm 
180-600cm 

 
Pris 
 
1 135:- 
1 410:- 
 
1 927:- 
2 070:- 

 

 

 
 

 
Vattenprovtagare med fast 
bägare (1000ml) och 
glasfiber skaft i 
teleskoputförande i olika 
längder för enkel 
provtagning.  
 

 
Art.nr.  
 
6219 
6244 
 
6242 
6243 

 
Skaftlängd 
 
150-275cm 
160-385cm 
 
160-500cm 
180-600cm 

 
Pris 
 
1 069:- 
1 345:- 
 
1 860:- 
2 004:- 

 

 

 
Sedimentprovtagare med 
teleskopskaft i glasfiber och 
provtagare i rostfritt stål. 
Lätt att använda, man 
öppnar skopan och för ner 
den till den position där du 
vill ta provet. När skopan 
berör marken fångas provet 
(sediment) in i skålarna och 
stängs.  Provmängd ca 
260ml. 

 
Art.nr.  
 
6250 
6251 
 
6252 
6253 

 
Skaftlängd 
 
150-275cm 
160-385cm 
 
160-500cm 
180-600cm 

 
Pris 
 
7 479:- 
7 755:- 
 
8 273:- 
8 414:- 
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Praktiska och tåliga fältinstrument 
 

 

  
Syrehaltsmätare som med sin galvaniska givare lämpar 
sig för mätningar i miljöer med syrekänsliga organismer. 
 
Levereras i praktisk väska med komplett med: galvanisk 
givare på 4m lång kabel, 2st membran, elektrolyt samt 
batterier. 
 
Område:  
O2: 0.0 till 50.0 mg/l (ppm)  
% Mättnad: O2 0 till 600% 

Temperatur: -5.0 till 50.0°C 
 
 
Art.nr. 9147 
Pris: 5 545:- 

Konduktivitetsmätare med hög noggrannhet och 4 
mätområden.  
Lätt att använda med tydliga instruktioner direkt  
på displayen.  
Levereras med komplett med probe. 
 
Område: 
0.0-199µS/cm 
0-1999µS/cm 
0.00-19.99mS/cm 
0.0-199.9m/cm 
Noggrannhet: 1% på hela skalan 
 
Art.nr. 8733 
Pris: 5 000:- 

 
Vattentäta multimätare för fältbruk 

  
Smidig vattentät fältmätare som i en och samma mätning 
mäter pH/ORP/EC/Syrehalt/Temperatur. 
Tydlig display där du kan välja att se var mätning för sig 
eller alla på en och samma gång. 
Proben är dränkbar och std modellen levereras med 4m 
kabel. Går att beställa med kabellängderna 10, 20 eller 40 
m. (kontakta oss för pris) 
  
Levereras i en tålig väska. 
  
 
Art.nr. 98194-04 
Pris: 13 270:- 

Multimätare som mäter parametrar såsom pH/ORP 
(eller ISE), Konduktivitet, Syrehalt och 
Turbiditet/Grumlighet, mm. 
Allt på samma gång!! 
Proben är dränkbar probe och kan beställas i olika 
kabel längder såsom: 4, 10 och 20m.  
Mätaren kan även utrustas med inbyggd GPS 
och/eller loggningsbar probe.  
 
Kontakta oss för mer information om vilken 
konfiguration som passar just Er bäst. 
 
Pris från 27 980:- 
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Termometrar  
Olika utförande för olika behov 

 
 

 
 

En kompakt termometer med fast spetsig givare med 
snabb respons. Passar för halvfasta ämnen och vätskor. 
Tydlig display. Lätt att göra ren och är lämplig för 
HACCP-kontroll. 
 
Område: -50.0° till + 150.0° 

Noggrannhet: ±0.3°C (-20°C till +90°C)  
Övriga området ±0.5°C 

Upplösning: 0.1°C 
 
 
Art.nr. 98501 
Pris: 450:- 
 

 

Med sin inbyggda stilett funktion bär du smidigt 
och säkert med dig denna ficktermometer. Den 
uppfyller kravet på noggrannheten för en modern 
livsmedelstermometer. Lätt att göra ren och är 
lämplig för HACCP-kontroll. 
 
Mätområde: -50.0° till +220°C 

Noggrannhet: ±0.3°C mellan -20 till +90°C. 
Övriga området ±1% 
Upplösning: 0.1°C 
 

Art.nr. 151-00 
Pris: 750:- 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Termometer med 1m sladd till givaren. Passar för 
mätning på ytor i produkter och vätskor mm. 
 
 
Område: -50.0° till + 150.0° 

Noggrannhet: ±0.3°C mellan -20° - +90°C Övriga 
området ±0.5° 
Upplösning: 0.1°C 
 
 
 
Art.nr. 98509 
Extra pris: 325:- Ord. pris 575:- 

 

 
Portabel temperaturmätare med 1m sladd till givaren. 
Det vatten skyddande höljet gör den lätt att rengöra. 
Kan även beställas med certifikat (Kontakta oss för 
pris). 
 
Område: -50° till +150°C 

Noggrannhet: ±0.4°C 

Upplösning: 0.1°C 
 
 
 
Art.nr. 9241 
Pris: 1 355:- 
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Grumlighetsmätare 
 

  
 
 
Grumlighet/Turbiditetsmätare 
 
Mäter enkelt och noggrant grumligheten/turbiditeten i ditt 
vattenprov..Levereras i en tålig väska som gör det 
smidigt att ta med sig instrumentet ut i fält. Det gummi-
skyddade tangentbordet skyddar mot fukt och smuts. 
 
I väskan finns förutom instrumentet även allt du behöver 
för att genast komma igång och mäta. Såsom kyvetter 
och kalibreringsvätskor för högt respektive lågt område. 
 
Art.nr. 93703C 
Pris: 8 360:- 

 
 
Grumlighet/Turbiditetsmätare med loggning 
 
En portabel mätare med stort mätområde och hög 
noggrannhet. Loggar upp till 200 mätvärden och via 
USB porten förs de lätt över till din dator. 
 
Instrumentet levereras i en tålig väska, programvara, 
provkyvetter, kalibreringskyvetter mm medföljer. 
 
 
 
Art.nr. 98713 
Pris: 11 890:- 

 

Fotometer 
Allt från multiparameter till ämnesspecifik. 

Vilket är ditt behov? 

  
 

Multiparameter Fotometer 
 
Ett kompakt instrument för laboratorie- eller fält analyser. 
Är en av de mest avancerade på marknaden med 60 
olika förprogrammerade analysmetoder. Hela 37 olika 
viktiga vattenparametrar kan mätas och då även pH. 
 
Levereras med kyvetter, torkduk samt USB kabel och 
12V adapter. 
 
 
Art.nr. 83300-02 
Pris: 9 975:- 

 

Multiparameter Fotometer inkl COD 
 
Fotometern mäter 44 olika viktiga vattenparametrar inkl. 
COD.  
 
Med sina 3 olika mätområden så täcker den praktiskt 
taget alla behov vad gäller COD mätningar. Obs! 
Värmeblock ingår ej. 
 
Levereras med kyvetter och 12V adapter. 
 
Art.nr. 83099 
Pris: 13 280:- 
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Ämnesspecifika fotometrar 

  
 
 
Fotometer som mäter Fosfat i lågt område  
0,00-2,50mg/l. Levereras med 2st kyvetter och batteri.  
 
Art.nr. 96713 
Pris: 2 900:- 

 

 
 
Fotometer som mäter Fosfor (ej total Fosfor) 
0,0-15,0mg/l. Levereras med 2st kyvetter och batteri.  
 
Art.nr. 96706 
Pris: 2 900:- 
 

Fotometer som mäter Koppar i högt område  
0,00-5,00mg/l. Levereras med 2st kyvetter och batteri.  
 
Art.nr. 96702 
Pris: 2 900:- 
 

Fotometer som mäter Järn i högt område  
0,00-5,00mg/l. Levereras med 2st kyvetter och batteri.  
 
Art.nr. 96721        
Pris: 2 900:- 
 

Fotometer som mäter Nitrat i söt/färskvatten  
(ej saltvatten). 0,0-30,0mg/l. Levereras med 2st kyvetter 
och batteri.  
 
Art.nr. 96728 
Pris: 2 900:- 
 

Fotometer som mäter Hårdhet total   
0-750mg/l. Levereras med 2st kyvetter och batteri.  
 
 
Art.nr. 96735 
Pris: 2 900:- 
 

 
Reagenser och fler fotometrar hittar Ni på hemsidan www.makab.se 
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Stabila tåliga precisionsvågar 

 

 

 

 
 
Tarerbara och har antalsräkning. 
Anger netto- och totalvikt samt procentanvisning. 
12V-adapter ingår men går också på batteri. (ingår ej) 
 

Art.nr. Maxvikt Upplösn.  Pris 

PCB100-3 * 100g 0,001g 2 885:- 

PCB350-3 * 300g 0,001g 3 395:- 

PCB1000-2 1000g 0,01g 2 775:- 

PCB2500-2 2500g 0,01g 3 255:- 

PCB3500-2 3500g 0,01g 3 395:- 

PCB1000-1 1000g 0,1g 2 020:- 

PCB2000-1 2000g 0,1g 2 340:- 

PCB6000-1 6000g 0,1g 3 190:- 

PCB10000-1 10000g 0,1g 3 170:- 

PCB6000-0 6000g 1g 1 415:- 
*vindskydd ingår 

 
 
Tillverkade i rostfritt stål och IP65 klass gör dessa vågar 
damtåliga och lätta att hålla rena och passande i 
HACCP kontrollerad miljö. 
Finns i olika varianter enligt nedan. Alla utrustade med 
laddningsbart batteri. 
 
 

Art.nr. Maxvikt: Upplösning: 

FFN3K0,5IP   3 000g 0,5g 

FFN6K1IP   6 000g    1g 

FFN15K2IP 15 000g    2g 

 
Pris: 3 050:- 

 

 

 

 
Inbyggd vikt för snabb och noggrann kalibrering.  
Tune fork teknik som ger stabila värden med extra hög 
noggrannhet. Utrustad med räknefunktion och maxvikt 
indikation. Levereras med 12V adapter. 
 
 

Art.nr. Maxvikt Upplösning Pris 

PNJ600-3M* 620g 0,001g 8 990:- 

PNJ3000-2M 3 200g 0,01g 8 650:- 

PNJ12000-1M 12 000g 0,1g 8 650:- 
*Vindskydd ingår! 

 

Analysvåg med hög kvalitet och noggrannhet. 
Utrustad med intern kalibrering.  
Levereras med 12V adapter. 

 
 

Art.nr. Maxvikt Upplösning Pris 

ABJ80-4NM 80g 0,0001g 12 950:- 

ABJ120-4NM 120g 0,0001g 13 625:- 

ABJ220-4NM 220g 0,0001g 14 750:- 

ABJ320-4NM 320g 0,0001g 16 415:- 
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Mikroskop 
Tåliga och robusta med eller utan  

digitalkamera 

  
Binokulärt med kamera och X-led belysning. 
Levereras med korsbord, 4st objektiv och 3M pixel 
kamera. 
 
Förstoring: 40, 100, 400 och 1000x 
 
Art.nr. 4169 
Pris: 7 695:- 

Stereomikroskop med kamera och högsta optiska 
och mekaniska kvalitet. Inbyggd på och 
genomlysande halogen med justerbar intensitet och 
levereras med 3M pixel kamera. Zoomfunktion 7-
45x 
 
Art.nr. 4163 
Pris: 7 695:- 

 

   
Monokulärt mikroskop med 
inbyggd genomlysande 
belysning. 
 
Förstoring 40,100 eller 400x 
 
Kompletteras enkelt med 
digitalkamera. 
 
Art.nr. 4087 
Pris: 1 400:- 
 

3M pixel digitalkamera med hög 
upplösning. Passar de flesta 
mikroskop.  
 
Kan användas både för video och 
stillbilder. 
 
 
 
Art.nr. 4319 
Pris: 2 999:- 
 

Stereomikroskop med både på 
och genomfallande belysning. 
 
Förstoring 20 eller 40x 
 
Kompletteras enkelt med 
digitalkamera 
 
 
Art.nr. 4061 
Pris: 1 600:- 
 

 
Hittar du inte vad du söker? 

Tveka inte att kontakta oss för vi har så mycket mer vad gäller  
analysinstrument och laboratorietillbehör. 

 
Priserna är ex moms och gäller tillsvidare.  

För aktuella priser se hemsidan www.makab.se 
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