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DRUCKER MODELO 642M 
CENTRÍFUGA DE ROTOR HORIZONTAL,
12V DC MÓVEL

642M
A 642M facilita rotas eficientes e permite maior alcance para flebotomistas 
móveis, proporcionando centrifugação no veículo. Centrifugue as amostras 
dentro de duas horas após a retirada e faça a rota mais conveniente sem 
a necessidade de retornar ao laboratório central. Acionada diretamente na 
fonte de alimentação de 12V de um veículo, a 642M fornece centrifugação 
horizontal para separação de tubos de gel de alta qualidade e operação com 
dois botões, para máxima repetibilidade. 

Projetado, fabricado e com manutenção nos EUA

Fácil de Usar
A interface simples executa o ciclo predefinido (10 minutos a 3.400 RPM/1.600 
xg) com o toque de um botão. O tempo de operação pode ser ajustado de 1 a 30 
minutos.

Projetada para Centrifugação Móvel
Com a centrifugação no veículo, os flebotomistas estão livres para planejar uma 
rota de um dia inteiro sem retornar ao laboratório. Este dispositivo acessível pode 
aumentar muito a gama de serviços e produtividade sem comprometer a qualidade 
da amostra ou o resultado do paciente.

Feita para Durar
Nenhuma manutenção de rotina. O motor sem escovas e o exclusivo sistema de 
resfriamento por convecção garantem anos de separações de alta qualidade. 

Um Grande Valor
Todas as centrifugas da Drucker chegam prontas para funcionar com rotor horizontal, 
porta-tubos universal e garantia de 2 anos, tudo isso a um preço acessível.

Projetada para Segurança
Garantia de segurança máxima com a tampa transparente e inquebrável, que 
permanece travada até que a centrífuga tenha parado completamente.

Rotor Horizontal de 2 Estágios
Nosso projeto patenteado de rotor basculante inclui um 
suporte para tubos de ensaio exclusivo que produz amostras 
separadas horizontalmente, ideal para o transporte.

Tubos Aplicações Centrifugação Incluindo Garantia

Bioquímica,
Coagulação, PPP

Horizontal 
1.600 xg Max RCF
3.400 Max RPM 

Rotor, 
Porta-tubos

2 anos
Rotor: garantia vitalícia

Garantia estendida disponível

6
75-100 mm

(3-10 ml)



642M Números das Peças

Centrífuga 00-077-009-000

Porta-tubos de 75-100 mm 7713079 (1 qtd)

Plataforma SmartView 00-079-009-001

Extensão de Garantia de 1 ano 03-0-0007-0001 

Extensão de Garantia de 2 anos 03-0-0007-0002 

Extensão de Garantia de 3 anos 03-0-0007-0006

642M Especificações

Nível de ruído 65 dBA

Dimensões
11,75 x 14 x 8,75 in 

30 x 35,5 x 22 cm

Peso 12 lbs (5,4 kg)

Aceleração Máxima 10 segundos

Desaceleração Máxima 20 segundos

Potência 12V

Protegido pelas Patentes U.S.A nº 6.811.531. nº D718,463S nº D734,489S. Outras patentes pendentes.
Formulário Nº. 960 Rev. B

DRUCKER MODELO 642M

Cofre com Carga Superior Cofre com Carga Frontal

Protege ainda mais as amostras quando esta na estrada, com o Drucker SampleSafe™

A tampa de segurança trava 
automaticamente durante a 

operação e não abre até que a 
centrífuga tenha parado A luz de LED se acendem 

para indicar funcionamento, 
bloqueada, desbloqueada

Operação simples com 
dois botões

Cabo de 12V CC para 
uso em veículos

Temperaturas extremas podem inutilizar as amostras em apenas 15 
minutos, o que representa um problema específico para flebotomistas 
móveis. O Drucker SampleSafe™ oferece uma solução. Mesmo quando 
armazenado em veículos quentes ou frios, o SampleSafe preserva a 
integridade da amostra por até 24 horas e permite que você alcance 

ainda mais pacientes.

SampleSafe™ com Carga Superior: P/N 00-071-009-000

SampleSafe™ com Carga Frontal: P/N 00-078-009-000

Recipiente de proteção reforçado 
para máxima segurança

LISTADA 
PELA FDA
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