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Feel free to investigate the dual centrifuge ZentriMix 380 R!
Homogeniseren, mengen, pletten of malen, de 
ZentriMix kan het allemaal. En als dat nog niet 
voldoende is, kan deze ook ingezet worden als een 
normale centrifuge. Gebruikers zijn het er over 
eens, dat net als bij onze standaard centrifuges 
het geluidsniveau van de ZentriMix laag is. Met z’n 
afmetingen van 457 x 750 x 418 mm en volledig 
gesloten behuizing, kan de ZentriMix in of naast de 
zuurkast geplaatst worden. 

De ZentriMix is uitgerust met een speciale rotor 
met 2 eenheden die afzonderlijk roteren tijdens 
het centrifugeren. De methode is gebaseerd op de 
klassieke centrifugatie met extra feature dat de 
monsterflesjes rond hun eigen as roteren.  Hierdoor 
ontstaat een zeer frequente en enorm snelle beweging 
van het monstermateriaal in de ‘buizen’ wat de basis 
vormt voor een zeer efficiënte extractie, vermaling of 
homogenisering van het monstermateriaal.  

Qua capaciteit kan in de ZentriMix maximaal  40x 2,0 
ml of 6x 50 ml tegelijkertijd worden gecentrifugeerd. 
Door eventueel gebruik te maken van adapters kunnen 
verschillende buistypen (kunststof bekers, containers 
etc.) gebruikt worden. 
Het krachtige koelsysteem maakt deze 
duaal centrifuge ook zeer geschikt voor 
temperatuurgevoelige monsters. De temperatuur en 
het toerental (max. 377/1.048 RCF) kan met behulp 
van de knoppen ingesteld worden. Zo is het mengen 
van moeilijk oplosbare of te mengen componenten of 

de productie van nanodeeltjes in gesloten (steriele) 
flacons een stuk eenvoudiger. 

In het Einthoven laboratorium (LUMC) is enthousiast 
gereageerd op de aanschaf en de werking van de 
ZentriMix. In dit laboratorium wordt onder meer 
onderzoek gedaan naar obesitas en diabetes type 2 
en het effect van het metabolisme. Voor dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van muizen, uiteraard onder 
strikte vergunningen en protocollen. De duaal 
centrifuge wordt onder andere ingezet voor het 
vermalen van muizenkeutels om eenvoudiger te 
kunnen extraheren.

Al enkele jaren werd gezocht naar een methode om
het gewenste poeder te krijgen zonder veel 
geluidsoverlast of schade (en hoge kosten) aan 
apparatuur of buizen. Vortexen bleek niet goed 
genoeg te werken maar de combinatie van 
ronddraaien en ‘schudden’ in de ZentriMix blijkt de 
perfecte combinatie. 

Van de muizen in dit onderzoek, worden de keutels 
maar ook een deel van de lever of hersenen afgedraaid 
in epjes in de ZentriMix.  In slechts een aantal 
seconden zijn de muizenkeutels tot poeder vermalen, 
voor taaier weefsel zoals hersenen is slecht een paar 
minuten nodig. Afhankelijk van de applicatie wordt aan 
het epje nylon, glazen of metalen kraaltjes of kegeltjes 
toegevoegd voor het beoogde resultaat.  
Gebleken is, dat het RNA niet beschadigd wordt in 

de duaal centrifuge. Kortom: de ZentriMix is perfect 
inzetbaar in de research of life science. Niet te 
vergeten, dat deze duaal centrifuge ook uw werk 
een stuk eenvoudiger kan maken bij onderzoek van 
membranen of DNA uit planten en pesticiden. 
Hettich Benelux ontwerpt, produceert en installeert 
standaard en maatwerk laboratoriumproducten 
voor al meer dan 75 jaar. Centrifuges, incubatoren, 
plantengroeikasten, oliebaden, fermentatiebaden en 
nog veel meer.  

Wilt u een oplossing voor uw vraagstuk of de ZentriMix 
graag aan een nader onderzoek werpen? Ga naar 
www.hettichbenelux.com of neem contact op met ons 
op via 088 221 9900 of info@hettichbenelux.com.  
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