
HOMOGENEIZADOR STOMACHER 
130

Descrição do Produto

• Equipamento desenvolvido para facilitar estudos microbiológicos 
no preparo de amostras de alimentos, produtos naturais, farmacêu-
ticos, cosméticos e amostras ambientais.
• Câmara Frontal e batedores construídos em Aço Inox AISI 304.
• Externamente construído em chapa de Aço carbono com trata-
mento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.
• Alta Durabilidade e Fácil assepsia.

Características Técnicas

• Controle de rotação (RPM) através de um Tacômetro micropro-
cessado com indicação digital rotação e até 4 programas de 12 
segmentos de rampas e patamares;
• Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrônico 
microprocessado com indicação digital e alarme sonoro com esca-
la em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos e desliga-
mento automático do sistema de agitação com diversas opções de 
configurações com ajuste manual ou automático do BPM.
• Regulável de 20 a 220 batidas por minuto.
• Sistema de regulagem frontal de distanciamento das pás com 
03(três) níveis de ajuste (10, 20 e 30 mm), otimizando a área de 
contato entre as pás e os sacos de homogeneização.
• Visor frontal em policarbonato transparente de alta resistência 
a impacto possibilita melhor visualização da amostra durante o 
processamento.
• Visor frontal e pás de fácil remoção, possibilitando rápida limpe-
za e higienização da câmara.
•Dispositivos de segurança que interrompem o funcionamento das 
pás quando da abertura do compartimento de homogeneização.
• Opera com sacos de 100 ml a 500 ml, com ou sem filtro. 
• Compartimento de coleta de inferior para derrames em caso de 
ruptura dos sacos de amostragem.
• Aba de fechamento da porta permite uma excelente fixação dos 
sacos de amostragem e o uso de presilhas para maior segurança 
no manuseio dos sacos de amostragem.
• Pés de fixação com ventosa para melhor fixação do equipamen-
to nas bancadas.
• Equipamento fornecido em 110 V ou 220 V.

Informações do Homogeneizador Stomacher 130

MODELO
MEDIDA EXTERNA

LARGURA mm PROFUNDIDADE mm ALTURA mm

130 387 564 385

• Plugue de alimentação: 3 pinos NBR 14136;
• Manual de instrução em português.

ACOMPANHAM 

MODELO PESO Kg POTÊNCIA W

130 25 100

? • Serviço de Qualificação IQ e OQ

OPCIONAIS


