
Escolha a HORIZON 6 Flex FA pela flexibilidade e exibição de ciclos.
Escolha a HORIZON 6 FA pela simplicidade.

HORIZON

Projetado, fabricado e com manutenção nos EUA

DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA
ROTINA DE ÂNGULO FIXO CENTRÍFUGAS 

Capacidade 
dos Tubos 6 (75, 100 ou 125 mm/3-15 ml)

Aplicações PRP, Bioquímica, PPP, Coagulação, Urina

Centrifugação Ângulo Fixo (máx. 1.850 xg/3.900 RPM)

Incluindo Rotor, porta-tubos

Garantia * 2 anos (rotor: garantia vitalícia)

* Garantia estendida disponível

Fácil de Usar
Programe e recupere 10 ciclos no HORIZON 6 Flex FA através do mostrador 
digital. Defina e bloqueie seus três ciclos preferidos no HORIZON 6 FA através 
do controle simples de dois botões. Ambos os tubos de centrifugação de 75-100 
mm (3-10 ml), no mesmo suporte sem almofadas, ou tubos de 125 mm (15 ml), 
nos porta-tubos adicionais incluídos. 

Fácil de Monitorar
Processe  amostas com mais eficiência com a iluminação LED da tampa da 
HORIZON: desligada, quando a centrífuga está pronta para carregar; ligada, 
quando está em funcionamento; e piscando, no final do ciclo.

Feita para Durar
Nenhuma manutenção de rotina. Motor sem escova, componentes compósitos 
de engenharia.

Um Grande Valor
Qualidade imbatível para qualquer orçamento. Todas as centrífugas HORIZON 
estão prontas para operar com rotor de ângulo fixo, porta-tubos universais de 75-
100 mm (3-10 ml), porta-tubos de 125 mm (15 ml), e garantia de 2 anos, tudo 
isso a um preço acessível. 

Centrifugue tubos de 125 mm e atenda às necessidades de 

processamento de ângulo fixo para PRP, urina e muito mais com o 

HORIZON. Escolha a HORIZON 6 Flex FA pelo seu display digital e 10 

ciclos programáveis. Selecione o HORIZON 6 FA para definir e bloquear 

suas configurações validadas para a máxima padronização.

Projetada para Segurança
Proteja seu laboratório com detecção de desequilíbrios e uma tampa inquebrável 
que só pode ser aberta quando o rotor estiver parado, mesmo que a unidade 
perca potência 

Nível de Ruído:  64 dBA
Dimensões (L x P x A):  12 x 14 x 9 pol (30 x 36 x 23 cm)
Peso: 12 lbs (5,4 kg)
Potência:  95 a 253 V – 50/60 Hz



Protegido pelas Patentes U.S.A nº 6.811.531. nº D718,463S nº D734,489S. Outras patentes pendentes.

Ciclos Padrão Predefinidos Com Suporte de Tubos Azul
(tubos 75-100 mm/3-10 ml)

Com Porta-tubos Laranja 
(tubos de 125 mm/15 ml)

1 (Bioquímica) 10 min em 3.900 RPM 1.600 xg 1.850 xg

2 (Coagulação, PPP) 15 min em 3.800 RPM 1.500 xg N/A

3 (PRP, Urina) 5 min em 2.200 RPM 500 xg 600 xg
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HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA 

As luzes da tampa indicam 
o status do ciclo: pronto, em 

execução, concluído

A luz de LED indica o ciclo atual

Selecione o ciclo predefinido: bioquímica,
coagulação, urina*

Configurações podem ser fixas em um único ciclo
ou personalizadas no laboratório

Visualize o ciclo e o tempo 
restante de centrifugação na 
tela

Programe seu ciclo validado e atribua ao seu ciclo 
um nome personalizado

Armazene até 10 programas ou use predefinições 
padrão para bioquímica, coagulação e urina*

Números das Peças HORIZON 6 Flex FA  HORIZON 6 FA

Centrífuga 00-376-009-001 00-276-009-001

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

Porta-tubos/caçamba laranja de substituição de 125 mm 7713044 (1 qtd) 7713044 (1 qtd)

Plataforma SmartView 00-079-009-001 00-079-009-001

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

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

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

Configurações Personalizadas * 00-100-100-101 00-100-100-101

* Adicione este número de peça no seu pedido da centrífuga para ter seus ciclos personalizados validados pré-programados na fábrica 

* predefinições baseadas nas diretrizes do CLSI e nas Instruções para 
Utilização do fabricante do tubo

LISTADA 
PELA FDA
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