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Labmix - ett nytt företag men 
ändå med många års erfarenhet
Labmix Instrument AB är ett 
nystartat företag men jag som ägare 
(Jan-Ingvar Håkansson) startade 
redan 1992 försäljning och produk-
tion av laborativa läromedel.  

Med en bakgrund som lärare har 
jag sen dess alternerat mellan eget 
företagande, arbete som lärare inom 
matematik och naturvetenskap/
teknik samt som produktchef på 
företag inom denna bransch.

MED PASSION 
FÖR 

NATURVETENSKAP!

VÄLKOMMEN TILL LABMIX!!!V

Labmix Instrument AB 
Brunnsvägen 28
312 60  MELLBYSTRAND

tel: 0709 - 699 519
mail: jan.hakansson@labmix.se

Labmix samarbetspartners
De fyra senaste åren har jag arbe-
tat som produktchef och i Sverige 
marknadsfört Frederiksen Scientific 
som kommer att vara vår absolut 
viktigaste samarbetspartner och vi 
kommer att sälja hela deras sorti-
ment. 
 
Fredeiksen Scientific tillverkar enligt 
min bedömning fysikutrustning av 
världsklass och levererar över hela 
världen!  

Genom detta kontaktnät och med 
den långa erfarenhet jag själv har av 

branschen har Labmix tillgång till ett 
i stort sett komplett sortiment och 
med möjlighet att krydda sortimen-
tet med ett urval produkter från 
företag både i Europa och genom 
direktimport från länder i Asien. 
Produkter som vi hoppas ni ska 
uppleva håller en god kvalitet till ett 
bra pris. 

Produktspecialister att rådfråga
Med både en bakgrund som lärare 
och med en lång erfarenhet av de 
produkter vi idag säljer hoppas jag 
kunna besvara och ge råd om de 
flesta frågor. Dock har man inte 
alltid svar och då känns det tryggt 
med samarbetet med Frederiksen 
Scientific som har ett stort team där 
det ingår både personal med stort 
pedagogiskt kunnande och en stor 
teknisk kännedom om hur flertalet 
av de artiklar vi säljer är konstruera-
de. 

Service
På kontoret i Mellbystrand hanterar 
vi enklare serviceärenden men vid 
behov har vi tillgång till hela Frede-
riksen Scientifics service och kon-
struktionsteam.  

EXKLUSIV ÅTERFÖRSÄLJARE  
I SVERIGE FÖR 

FREDERIKSEN SCIENTIFIC

Webshop: www.labmix.se

Jan-Ingvar Håkansson
VD & ägare / Produktansvarig 
tel: 0709-699 519

Linnea Pettersson
Medie- & Marknadsföringsansvarig 
tel: 0730-287 734
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Skelett Standard (170 cm)
Skelettmodell av människan, ett prisvärt skelett 
för användning inom undervisning. 
PRIS: 2 270  kr ........................... art nr: 772016

ANATOMISKA MODELLER - FYSIOLOGI

Torso med öppen rygg 
Klassisk torso, 84 cm hög, 
delbar i 17 delar. God kvalitet 
som detaljerat visar alla 
torsons delar.
Se fullständig  
specifikation på  
www.labmix.se.
PRIS: 2 870 kr  
art nr: 773025

Ländryggrad med diskbråck 
Visar ett diskbråck mellan fjärde och femte länd-
kotan och nervförgreninger. Sammanlagt 5 delar 
på ett stativ.

PRIS: 545 kr ............................... art nr: 772076

Lungmodell på platta – 7 delar 
Monterad på platta. Verklig storlek med strupe 
och hjärta, som båda kan delas. 

PRIS: 4 435 kr ......................... art nr: 773515

Lungfunktionsmodell 
En användarvänlig modell som på ett mycket 
tydligt sätt visar vad som händer när vi andas 
in och ut.
PRIS: 245 kr ........................... art nr: 773528

Öga, 6 delar, 3x förstoring 
Modellen är delbar i sex delar:
• Senhinnan i två delar med hornhinnan och 

ögonmusklerna 
• Åderhinnan i två halvor med iris och 

näthinnan 

• Lins och glaskroppen 

Monterad på stativ.

PRIS: 915  kr ......................... art nr: 770015

Fickspirometer  
För mätning av lungvolym. Levereras med 40 st 
munstycke för engångsbruk. 
Mätområde: 1 000 – 7 000 cm3

PRIS: 1 250 kr ........................... art nr: HO8236

Färgblindhetstest - Bok   
En omfattande inbunden bok innehållande 
intressanta tester av färgblindhet. Eleverna får en 
förståelse för de problem en färgblind person har 
vad det gäller siffror, text och symboler.

Instruktioner på engelska. Antal bilder: ca 100 st

PRIS: 240 kr ............................... art nr: 785250 

Blodtryck & Pulsmätare Standard 
Standardkvalitet, automatisk pulsmätare till ett 
bra pris. Med tydlig display, som visar det höga 
(systoliska) och nedre (diastoliska) blodtrycket 
samt aktuell puls. Levereras med manschett av 
storlek medium.

PRIS: 295 kr ............................... art nr: 780410

Hjärta 10x, 3 delar
Hjärta som är förstorat 
ca 10x, uppdelnings-
bart i 3 delar. Hjärtats 
storlek är att jämföra 
med t ex en Hereford 
tjur.
PRIS: 735 kr  
art nr: 773400
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Mikroskop FS-1 Mono  
Ett riktigt prisvärt mikroskop med LED-belysning, 
snygg design och bra optik. Välj mellan 600x eller 
1 000x förstoring (40x-100x-400x-600x/1 000x).

Det är utrustat med förbättrade akromatiska linser, 
vilket ger en perifert skarpare bild med högre 
kontrast än mikroskop i samma klass. Vi rekom-
menderar 600x förstoringen för högstadiet och 
enklare arbete på gymnasiet. 600x ger ett utökat 
användningsområde samtidigt som det inte kräver 
olja. Levereras med dammskyddshuva.  
Modell PRIS:   art nr:  
FS-1, 600x 2 295 kr  077420 
FS-1, 1 000x 2 575 kr  077421

Mikroskop FS-1, binokulärt  
Riktigt prisvärda mikroskop! Välj mellan en högsta 
förstoring på 600x eller 1 000x. 
LED-belysning, snygg design och bra optik.

Dioptrijustering och avståndsinställning på 
okularen. Mikroskopen är utrustade med förbätt-
rade akromatiska linser, vilket ger en perifert 
skarpare bild med hög kontrast än mikroskop i 
samma klass i övrigt. 

Modell PRIS art nr: 

FS-1 Binokulär 600x   2 875 kr 077425
FS-1 Binokulär 1 000x  3 190 kr 077430

Makrolupp USB + WiFi, 3 MP
Smart liten makrolupp med kombinerad WiFi 
och USB kopplingsmöjlighet och 5 MP upplös-
ning samt medföljande basstativ.  
Makroluppen har inbyggda LED-lampor med 
ljusreglering. Förstoring ca 10x - 300x.
Uppkopplingsbar och nedladdningsbar app 
till Andoid surfplattor samt iPad / iPhone samt 
till PC/Mac (inkl mjukvara) genom USB. Då 
kameran ansluts via WiFi sparas bilder / video 
på SD kort i kameran (ingår ej). 
PRIS: 2 985 kr ......................... art nr: 078107

Makrolupp USB, 5 MP 
Motsvarande som makroluppen ovan men en-
dast med USB koppling. Lereras med mjukvara 
som stöder både Windows och Mac.
PRIS: 1 280 kr................................ art nr: 078106

Zoomstereolupp, NeoZoom
Kvalitetsinstrument med snygg design. 
Frederiksen Scientifics NeoZoom har steglös 
förstoring mellan 7x till 45x, LED-belysning och 
en riktigt bra optik. Luppen kan utrustas med 
t ex mörkfältskondenser, LED-ringbelysning, 
försättningsobjektiv med extra förstoring mm.  
Mikroskopet är utrustad med en steglös LED 
belysning. 
Se www.labmix.se för utförliga specifikationer.
NeoZoom modell PRIS:  art nr:  
Binokulär  4 635 kr  077150
Trinokulär  5 275 kr 077151 

Mörkfältskondensor, NeoZoom 
Monteras istället för glasplatta på NeoZoom 
luppen. Kontrasten förstärks och du upplever 
ett större djup i bilden, används när objektet du 
studerar är ganska transparent t ex dafnier. 
PRIS: 1 270 kr ............................. art nr: 077152

Mikroskopskamera WiFi 5 MP 
Kameran kan användas både trådlöst med iOS 
och Android-enheter eller med USB kabel till en 
Windows-dator. Kameran fungerar tillsammans 
med alla mikroskop / stereoluppar ur Frederiksen 
Scientifics sortiment.  
Läs mer på www.labmix.se. 
PRIS: 5 675 kr ............................ art nr: 078114

Mikroskop BC, monokulärt 
Uppladdningsbar LED belysning, 
Frederiksens nya BC-serie är prisvärda mikro-
skop med en standard optisk och mekanisk 
kvalitet. A modellen är utrustad med 3 st akro-
matiska objektiv och S modellen har semiplana 
objektiv med högre optisk kvalitet (4x/10x/40x). 
På båda modellerna finns en ledig plats för 
ett extra objektiv (t ex 60x eller 100x som kan 
beställas som extrautrustning). Mikroskopet 
är utrustat med en steglös LED belysning och 
uppladdningsbara batterier. 
 
Modell PRIS:   art nr:  
BC-A  1 890 kr   077450 
BC-S 2 430 kr  077455

Tillsammans med Frederiksen Scientifics mikroskop och stereoluppar används Frederiksens kameror.

MIKROSKOP & STEREOLUPPAR - FREDERIKSEN SCIENTIFIC
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MIKROSKOP & STEREOLUPPAR - MOTIC

MOTIC Wi-Fi BA50X 
Mikroskopet är utrustat med en inbyggd kamera som sänder trådlöst via 
Wi-Fi till upptill sex stycken enheter i klassrummet. Studera, ta bilder, gör 
mätningar och anteckningar samt redigera direkt på surfplattan/smarttele-
fonen med gratis MotiConnect App (AppStore och Google Play).  
BA50X är utrustad med pekare i ett av okularen samt grov och fininställning.  
Ett kompakt digitalt kvalitetsmikroskop till överkomligt pris! 

PRIS: 4 995 kr ............. art nr: 1100401250102

Motic RED-Line 100 monokulärt 
Instegsmikroskopet i Motics RED-Line serie 
(Revolutionary Educational Design)  
Uppladdningsbar LED belysning. 
Vidvinkelokular WF10X/18mm, med inbyggd 
pekare.

Omvänd monterad objektivrevolver för 3 objektiv.

Akromatiska objektiv EA 4X, 10X, 40X S.

Uppladdningsbar LED belysning med intensi-
tetskontroll

Levereras med dammhuva, laddare och batterier.

PRIS: 2 675 kr ................ art nr: 1100102900022

Motic RED-Line 223 trinokulärt  
• Trinokulärt huvud inkluderat C-fattningsadapter
• Vidvinkel okular WF10X/20mm 
• Omvänd monterad objektivrevolver för 4 st   
   objektiv 
• Akromatiska Semi Plan objektiv SP 4X, 10X,  
   40X S, 100X S-Olja 
• Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med  
   spänningsjustering
• Korsbord med lågthängande betjäning 
• Fokuserbar Abbe-kondensor N.A. 1.25 med  
   irisbländare   
Se www.labmix.se för paketpris med Motic 
kamera.
PRIS: 8 385 kr ............. art nr: 1100102900178

Motic REDLINE Stereolupp RED 30 & Zoomlupp Motic 
RED 39-Z  
Båda modellerna är kvalitetsmikroskop! 

Förstoring: RED 30: 20/40x, Zoomlupp RED 39Z Steglös 10x – 30x
Belysning:  LED belysning, påfallande och genomlysning kan 

användas samtidigt, med oberoende intensitetskontroll.
 Uppladdningsbart.
Robust bas med bärhandtag. Levereras med svart / vit och  
frostad glasplatta med ”ettgrepps” prepratklämmor samt dammhuva 

Stereolupp Motic RED 30   PRIS: 2 645 kr ....... art nr: 1100201000026

Zoomlupp Motic RED 39-Z   PRIS: 5 150 kr .....   art nr: 1100101000161

Moticam X Kameror med Wi-Fi
Kamerorna Moticam X och Moticam X3 ger 
trådlös Wi-Fi förbindelse mellan mikroskop och 
dator / surfplatta.  

Kameror med C-fattning för trinokulära mikroskop 
men som även kan placeras direkt på mikro-
skopets eller stereoluppens okular med hjälp av 
medföljande adaptrar. 
 
Moticam X3 har snabbare bildbehandling samt 
högre upplösning (1.3 MP på X och X3 har 4 MP). 
Strömförsörjning via USB kabel 

Levereras inkl. 2 adaptrar för mikroskop samt 
stereolupp, macrotub för användning av kameran 
direkt som lupp, kalibreringspreparat samt Motic 
Images Plus 3.0 for PC/ Mac. App för surfplattor, 
Moticonnect, laddas ned gratis från Appstore och 
Google Play.

Kamera PRIS:  .................................art nr:

Moticam X 3 940 kr ............1100600100691 
Moticam X3 4 490 kr ........... 1100600101031

Tillsammans med Motic mikroskop och stereoluppar används Motics kameror.
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Tvåvägslupp  
Perfekt när du vill studera insekter.  
Betrakta insekten uppifrån genom den övre 
förstoringsdelen. Undersidan av insekten kan ses 
med hjälp av en lutande spegel. Häll ev vatten 
i behållaren innan insekten läggs i. Den övre 
förstoringsdelen kan användas som ett obero-
ende förstoringsglas. 

Försedd med två små handtag som gör det 
lättare att hålla luppen.

Höjd: 13 cm

PRIS: 48 kr ............................... art nr: 078485

Vattenhämtare standard 
Vattenhämtare standard i väl fungerande utform-
ning.

Vattnet rör sig genom cylindern när vattenhäm-
taren sänks ner genom vattenmassan. 

Vid det önskade vattendjupet drar / rycker ni i 
linan, behållaren försluts och ett 1-liters vatten-
prov är nu säkrat och kan dras upp till ytan för 
vidare analys.

Försedd med avtappningskran som är placerad 
på sidan.

Levereras med 20 m lina.

PRIS: 1 980 kr ............................ art nr: 767017

Milwakuee pH / Temperaturmätare
Milwaukee Standardmätare är tillverkade för att 
vara lätta att använda, praktiska och korrekta. 
Perfekt för klassrummet eller ute i fält.  
Mätaren är dock inte stöt och vattenskyddad 
som Hanna instrumentet (se webshop).

MW102 är en mikroprocessorbaserad  
pH / Temperaturmätare med utökat område 
(-2,00 till 16,00 pH), automatisk temperaturkom-
pensation, automatisk kalibrering i 2 punkter och 
± 0,02 pH-noggrannhet.  
Mätaren levereras med pH-elektrod och kalibre-
ringslösningar. 
PRIS: 1 795 kr ....................... art nr: MW102

Milwakuee pH penna -  
pH /temp  
Robust och med utbytbar prob. 
Automatisk kalibrering i  2 punkter.   
Vattentät, flyter i vatten.  
Automatisk temperaturkomp.  
Automatisk avstängning  
pH: -2,0 till 16,0 pH,  
noggrannhet: 0,1

Temperatur: -5 till 60 °C, visar  
0,1 °C med noggrannhet  0,5 °C.

Medföljer batterier 4 st LR44 samt 
kalibreringsvätska

Längd 200 mm, diameter 38 mm. 
Vikt: 100 g.

PRIS: 590 kr ....... art nr: pH55

Milwakuee pH testare 
pH-testare med 1-punkts manuell kalibrering. 
Område: 0,0 till 14,0 pH, noggrannhet: ± 0,1 pH

Levereras i en plastväska, komplett med  
skyddskåpa, kalibreringsskruvmejsel, batterier 
och instruktioner.

PRIS: 195 kr ....................... art nr: pH600

EXKURSIONSUTRUSTNING & MILJÖMÄTINSTRUMENT

pH papper 1-14  
5 m rulle med färgskala

PRIS: 34 kr  
art nr:  838100

pH indikatorstickor 1-14 
100 st indikatorstavar pH 1-14. 
PRIS: 48 kr ............................... art nr: 837538

Lackmuspapper – Röd 
Lackmuspapper – röd. Ändrar färg från rött till 
blått, om pH i lösningen går från surt till basisk.

100 remsor per fp.Mått – remsan: 10 x 68 mm

PRIS: 16 kr ............................... art nr:  839208

Lackmuspapper – Blå 
Lackmuspapper – blå. Ändrar färg från blått till 
rött om lösningens pH går från basisk till sur. 
100 remsor per fp. Mått – remsan: 10 x 68 mm

PRIS: 16 kr ............................... art nr:  839108
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MOLEKYLMODELLER, SKYDDSUTRUSTNING & LABGLAS

Molekylbyggsats Molymod
Omfattande satser som möjliggör byggandet av både orga-
niska och oorganiska molekyler. Det kan byggas två typer 
av konstruktioner, öppna modeller med bindningar som 
illustrerar elektronpar eller kompakta modeller där kulorna 
sitter kloss till varandra.

Modell  PRIS art nr
Molymod 001 – organisk    290 kr  526000
Molymod 003 – organisk    595 kr  526010
Molymod 004 – organisk/oorganisk    715 kr  526020
Molymod 007 – biokemi 1 125 kr  526040
Molymod 051 – stereokemi    435 kr  526070

Ämne Kol Väte Syre Halogen Kväve Svavel Fosfor Metall Elektron-
moln

Bindningar

Sats Svart Vit Röd Grön Blå Gul Lila Grå

001 12 20 7 6 2 1 62

003 38 40 12 8 4 2 4 3 18 11

004 20 14 22 8 10 13 7 14 18 86

007 68 10 40 34 2 6 2 100+150

051 20 30 6 12 4 102

Bägare låg modell – PRISPRESS 
Större förpackning - Direktimport 
Värmebeständigt borosilikatglas, graderad låg 
modell med pip. Pris / fp.

Volym:  fp: PRIS/fp art nr:
 25 ml  10 st 150 kr 007400
 50 ml 10 st  60 kr 007410
 100 ml  10 st 65 kr 007420
 250 ml 12 st 76 kr 007430 
 400 ml 12 st 120 kr 007335 
 1 000 ml 6 st 120 kr 007350 
 2 000 ml 1 st 65 kr  007360

E-kolv smal hals - PRISPRESS 
Större förpackning - Direktimport

E-kolv av värmebeständigt borosilikatglas.  
Graderad med böjd kragkant. Pris / fp. 

 Volym fp PRIS art nr: 
 250 ml 6 st   66 kr  007810 
 500 ml 6 st 108 kr 007820 
 1 000 ml 6 st 174 kr 007830 
 2 000 ml 2 st 160 kr 007840

Destillationssats liten   
Byggsats i glas för organisk kemi.  
Komponenter är NS 14/23 slipat glas: 
• 1 st Päronformad kolv 50 ml 
• 1 st Destillationsförgrening
• 1 st Liebigkondensor 150 ml, 

 total längd 260 mm 
• 1 st Termometeradapter med skruvkork 
• 1 st Snabelrör 
• 1 st Inloppsrör 
• 1 st Separertratt 50 ml cyl med teflonkran 
• 1 st Propp 
• 1 st Termometer -10 – 110 °C

PRIS: 445 kr ............................... art nr: 024055

Skyddsglasögon  
Skyddsglasögon av slagtålig plast.  
Kan användas utanpå vanliga glasögon. 
PRIS: 24 kr ............................... art nr: 085000

Skyddsförkläde Standard 
Skyddsförkläde i kraftig PVC med isvetsade 
ringar och tygband. 

Färg: Blå.  Storlek: 80 x 110 cm  

Generellt kan man säga att detta förkläde passar 
elever med längd över 155 cm. 
PRIS: 84 kr ............................... art nr: 085500

Skyddsförkläde Small 
Storlek: 65 x 80 cm I övrigt specifikation enligt 
ovan.  
PRIS: 75 kr ............................... art nr: 085503

Labrock
Vit labrock i 65% bomull, 35% nylon.  
Med krage, två st utvändiga sidofickor och en 
utvändig bröstficka.

Storlek PRIS art nr:
XS 295 kr .................. 085600
S 180 kr .................. 085672
M 180 kr .................. 085674
L 180 kr .................. 085676
XL 180 kr .................. 085678
XXL 180 kr .................. 085640
XXXL 180 kr .................. 085660

http://www.gammadata.net/ProductDirectLink?ProductNumber=526040 
http://www.gammadata.net/ProductDirectLink?ProductNumber=526070 
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KERN Analysvåg ADB 210g/0,1 mg 
Analysvåg ADB - Kern kvalitet till ett fantastiskt 
bra pris!!!

Justereringsprogram CAL för snabb inställning 
av balansnoggrannhet med extern kalibrerin. 

Nivåindikator och nivellering för exakt justering.

Stort dragskydd med 3 st skjutdörrar för enkel 
åtkomst till de föremål som ska vägas.

Kompakt storlek, praktisk för små utrymmen

Enkel och bekväm 6-knapps funktion

Vägningsområde: 1 mg - 210 g

Upplösning: 0,1 mg

Noggrannhet: 0,2 mg

Vägningsutrymme: 170×160×205 mm

Storlek(BxDxH): 230×310×330 mm

Vikt: 4,4 kg 
PRIS: 6 990 kr ...................... art nr: ADB200-4

Våg SF 300g/0,01g
Ny prisvärd våg, som väger upp till 300 g med 
0,01 g upplösning. 
Levereras med dragskydd i plast samt batterier 
(2 x AA)
Display: 20 mm
Storlek: 155 x 155 mm 
PRIS: 675 kr ........................... art nr: 102900

Våg Soehnle 5 kg/1g
Soehnle digitalvåg i elegant design med stor 
vågskål och lättläst LCD-display. Tarerbar. 
Använder 3 st 1.5V AAA-batterier (ingår)
Vägningsområde: 0 - 5000 g
Noggrannhet: 1 g
Display: 4 siffrig LCD, 18 mm hög 
PRIS: 355 kr ........................... art nr: 102807

Balansvåg, 500g
Känslig balansvåg, 28 cm lång visare med skala, 
lösa vågskålar med en diameter på 120 mm 
samt platta för experiment med lyftkraft. 
Skalan har en känslighet av 50 mg. 
Mått: 35 x 20 x 40 cm. 
PRIS: 1 980 kr ........................... art nr: 091600

Våg 15 kg/1g
Digitalvåg i tunn design med stor vågplatta. 
Lättläst LCD-display. Tarering.
Använder 3 st 1.5V AAA batterier (ingår).
Vägningsområde : 0-15 000g
Noggrannhet: 1g
Display: 5-siffrig LCD
BxDxH: 200 x 200 x 21 mm 
PRIS: 325 kr ........................... art nr: 102808

Kern Precision EMB 3 000g/0,1g
Precisionsvåg som är perfekt för skolanvänd-
ning. En enkel våg att hantera med bara 2 st 
knappar. 
AUTO-OFF-funktion som stänger av vågen om 
du glömmer den påslagen.
Tarering.
Extern kalibrering. levereras med batterier, men 
kan anslutas till ett vägguttag om du köper en 
adapter - art nr: 102968

Vägningsintervall: 0,1 g - 3 000 g.
Noggrannhet: 0,1 g
Strömförsörjning: 2 st AA-batterier (ingår) med 
batteritid upp till 35 timmar
Storlek (BxDxH): 170 x 240 x 39 mm 
PRIS: 1 475 kr ........................ art nr: 102966

KERN EMB600-2, 600g/0,01g
Basic Precisionsvåg som är perfekt för  
undervisning. Vågarna kan staplas så att de inte 
upptar mycket utrymme när de inte används. 
Extern kalibrering. levereras med batterier, men 
kan anslutas till ett vägguttag när du köper en 
adapter.
Vägningsintervall: 600 g /  0,01 g
2 st AA-batterier (ingår), spänningsadapter finns 
som tillbehör.
Storlek (BxDxH): 145 x 205 x 45 mm
PRIS: 1 740 kr ..................... art nr: EMB600-2

VÅGAR

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av vågar på www.labmix.se
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Drickande fågel 
Fågeln som dricker och drick-
er. Ställ ett glas framför fågeln 
och böj ner den för att ge den 
lite vatten. 

Efter den första klunken så 
att fågeln märkte att det var 
drickbart fortsätter den att 
böja sig ner och ”dricka” av 
sig själv.

Kul och lärorikt försök att låta 
eleverna fundera kring. 
PRIS: 85 kr ... art nr: 173610

FFF - FRÄCK & FANTASTISK FYSIK

Rullande kon 
Dubbelkon med ramp. Tvärtemot vad man 
intuitivt kan förvänta rullar dubbelkonen uppför 
den lutande rampen.

Men är det verkligen så? 

Stimulera elevernas nyfikenhet med denna 
enkla och klassiska paradox 
PRIS: 155  kr ........................... art nr: 192010

Balanserande fågel 
En vacker liten fågel, som förutom att vara 
vacker där den står stimulerar nyfikenheten.

Hur kan fågeln hålla balansen? 
PRIS: 64  kr ........................... art nr: 173611

Cartesiansk dykare 
För att demonstrera vätske-
trycket. Läggs i vattenfylld 
flaska med gummipropp. 
Tryck på gummiproppen 
och dykaren sjunker, minska 
trycket och dykaren snurrar 
och stiger.

Glasfigur, ihålig. 

Höjd: ca 45 millimeter. 
PRIS: 185 kr ... art nr: 166000

Tornado, specialskruvkork 
Gör en tornado i en flaska! 

Denna lilla specialkork ansluter 
två flaskor - en tom och en full. 

När du vänder den upp och ner 
och vattnet måste rinna från 
den ena till den andra flaskan, 
bildas en tornado i flaskan.  
PRIS: 22 kr ... art nr: 161700

Termogenerator med peltierelement 
och elmotor 
Består av ett Peltierelement, som är uppbyggt 
av 127 seriekopplade stavar av ett halvledar-
material monterat på en kylfläns. Med en 
omkopplare visas antingen Peltiereffekten (en 
skillnad i värme ger en elektrisk ström) eller 
Seebeckeffekten (tillförd ström ger en skillnad i 
temperatur). 
PRIS: 325 kr ........................... art nr: 487510

Ninjabollar 
Begreppet impulsöverföring  
demonstreras på ett övertygan-
de sätt med denna uppsättning. 

Låt bollarna falla från en låg 
höjd och se hur högt den övre 
minsta bollen kan flyga upp vid 
studsen mot golvet. 
PRIS: 290 kr ... art nr: 211005

Vattenraket Rokit   
Om du står på en skateboard och kastar en 
boll, flyttar du dig en bit i motsatt riktning efter 
principen ”Kraft och motkraft”. 

För denna raket används en flaska till hälften 
fylld med vatten. Med hjälp av styrfenor, ventil, 
slang och en vanlig fotpump, komprimeras luft 
i hålrummet ovanför vattnet tills ventilen frigörs 
av trycket och raketen med häpnadsväckande 
hastighet accelererar. 

Raket ”Rokit” exkl. luftpump 
PRIS: 178 kr ............................... art nr: 212100

Leidenfrostskål
Skålen upphettas med brännare till flera hundra 
grader Celsius varefter lite vatten droppas i. 

Den flytande vätskan bildar en liten boll, som 
rör sig på en kudde av ånga. Försöket visar den 
dåliga värmeledningsförmågan hos vattenånga 
samt även den höga ytspänningen hos vatten.

Ø 56 mm   Höjd: 6 mm 
PRIS: 49 kr ............................... art nr: 263500

Gauss Kanon, magnetkanonen
Kanonens spektakulära och överraskande effekt 
gör att alla frågar vad var det som hände?

Gauss kanon kan användas för experiment i 
dynamik, där omvandlingen av potentiell energi till 
kinetisk energi ska undersökas.

Satsen innehåller 12 x magnetiska stålkulor och 
fyra magneter på en 70 cm lång stålskena. 
PRIS: 320 kr ........................... art nr: 344010



10

STATISK ELEKTRICITET

Van de Graaf - Bandgenerator 
Frederiksen Scientific - Premium 
Används för att producera mycket hög likspän-
ning med låg strömstyrka, vilket gör försöken med 
generatorn ofarliga. 

Bandgeneratorn är försedd med konduktorsfär 
med en diameter på 220 mm. Sfären är försedd 
med Ø 4mm uttag för att ansluta till andra enheter 
via sladd. Gnistlängd upp till 100 mm.  
Motor med varierbar hastighet. 
PRIS: 5 575 kr ............................... art nr: 370060

Konduktorkula 
Konduktorkula för 
urladdningsexperiment 
med bandgenerator. 

Kulan är försedd med 
en rostfri stav med Ø 
10 mm för montering i 
stativfot (stativfot ingår 
ej, välj t ex stativfot art 
nr:  000600). 
PRIS: 545 kr 
art nr: 370500

Reservband  
Reservband, stora laddningsbandet, för bandge-
nerator art nr: 370060 
PRIS: 265 kr ............................... art nr: 370001

Reservdrivrem  
Reservdrivrem för bandgenerator art nr: 370060 
PRIS: 45 kr ................................. art nr: 370002

Metalliserad bordtennisboll 
Används för att överföra och studera 
den elektriska laddningen.

Levereras upphängd i tunn nylon-
tråd. 
PRIS: 38 kr .............. art nr: 440500

Statisk snurra
För att demonstrera 
effekten av den elektriska 
laddningen och spetsur-
laddning. Snurran roterar 
fritt på en tapp som kan 
fästas på bandgenera-
torns stora laddningskula. 
PRIS: 165 kr 
art nr: 443000

Van de Graaf Bandgenerator,  
320 mm stålsfär med urladdnings-
kula på stav.
Kraftfull van de Graafgenerator som ger 10 - 15 
cm långa gnisturladdningarblixtar. Utrustad 
med varierbar hastighet från motorn för praktisk 
hantering.

Hög kvalitet - sfärer av polerat stål. På toppen 
av bandgeneratorns sfär finns Ø 4mm uttag för 
montering av tillbehör. Total höjd på bandgenera-
torn är 82 cm.

Bandgeneratorn drivs med spänningsadapter på 
10V (kopplas in till 230V men det följer med vev 
om man skulle vilja veva för hand..

Urladdningskulan kan hållas i handen, har ett 
isolerat 30 cm lånt handtag eller så sätts den upp 
i stativ. Urladdningskulan kopplas in till bandgene-
ratorplattans jordningspunkt. 

Mad bandgeneratorn levereras en experimentsats 
innehållande en konstgjord hårplym, en statisk 
snurra och gnistlampa med 4 mm uttag. 

Det medföljer även extra drivrem och ladd-
ningsrem.

Spänning 300 kV

PRIS: 3 800 kr ........................ art nr: LS1050227

Hårplym & Statisk snurra  
Används i experiment med statisk elektricitet, för 
att visa att laddningar vill komma så långt bort från 
varandra som möjligt samt spetsurladdning. 
PRIS: 105 kr ......................... art nr: LS105229

Gnistplatta 
Gnisturladdningsplatta som visar att elektriska 
laddningar tar vägen med minst motstånd, inte 
den närmsta.  
Storlek: 200x120x30 mm

PRIS: 185 kr ......................... art nr: LS1050273

Benjamins klockspel 
När apparaturen påverkas av det elektrostatiska 
fältet runt bandgeneratorn börjar kläppen slå fram 
och tillbaks på klockorna. För bäst ljudeffekt kan 
man stanna bandgeneratorn och använda sig av 
den kvarvarande statiska laddningen. 
Storlek: 150x70x200 mm

PRIS: 265 kr ......................... art nr: LS1052962
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STATISK ELEKTRICITET & ELLÄRA

Faradays Bur 
Används för att visa att en 
elektrisk laddning är på den 
yttre ytan av ett en bur. 
Utmärkt för diskussion kring 
varför man sitter säkert i en 
bil då det åskar.

Mått: Ø 210 x 320 mm 
PRIS: 760 kr 
art nr: 444000

Jordning av elapparater  
Funktionsmodell 
Apparaten kan ställas in för att visa och förklara:

• En säker anslutning av en apparat.

• Faran med apparater utan jordning

• En säkrings funktion.

Då apparaten är ansluten korrekt lyser LED-lam-
porna i vattenkokaren för att visa att apparaten 
fungerar som den ska. Ett fel simuleras sedan 
varvid man kan visa att smältsäkringen med 
hjälp av jordkabeln skyddar både användaren 
och apparaten, eller om jordkabeln kopplas ur 
indikerar LED-lampor att strömmens väg istället 
blir genom person till marken.

Enheten levereras med 10 meter säkringstråd och 
fullständiga instruktioner.

12V DC, anslutningar görs via 4 mm kontakter.  
PRIS: 1 425 kr ......................... art nr: LA10-980

Voltas hagelstorm 
Visa hur små laddade partiklar 
far runt samt att man kan visa 
hur elektrostatisk rökgasrening 
sker om man istället placerar 
ett metallnät och båser in rök i 
behållaren. 
Storlek: Ø95×310mm

PRIS: 295 kr  
art nr: LS1035333

U + I kärna laminerad  på fot,  
Standard 
Lamelluppbyggd U+I kärna med klämskruv.

Lämplig för spolar art nr: 462510-40.

Tvärsnitt: 20 x 20 mm 
PRIS: 378  kr ............................... art nr: 463100

Kit U+I kärna +  
ovanstående 3 spolar. 
PRIS: 860  kr ..................... art nr: KIT463100

Handgenerator, sats med 2 st 
Generator inmonterad i genomskinlig plasthölje.

Med hjälp av handtaget och uppväxling med 
kugghjul kan man med handkraft veva generatorn 
vilket ger en effekt upp till 7,5 W.

Handgeneratorn är utrustad med E10 sockel 
för glödlampor och en kabel med minikrokodil-
klämmor för att ansluta till elektrolys experiment,  
mätinstrument, elektriska kretsar och mer.

Levereras i par med laborationshandledning. 
PRIS: 255 kr ............................... art nr: 471610

Spolar PRISPRESS!!! Standard 
För standard U+I järnkärna art nr: 463100 

Antal varv PRIS art nr:

200 165 kr S462510
400 165 kr S462520
600 165 kr S462522

Spänningsaggregat 12 V AC/DC, 3 A 
med display
Spänningsaggregatet levererar en stabiliserad 
likspänning som kan justeras steglöst mellan  
0 - 12 V. Dessutom ges en växelspänning i steg 
om 2, 4, 6 eller 12 V.  
Växelspänningen är inte stabiliserad. Utgån-
garna kan ge upp till 3 A var och kan användas 
samtidigt.
Båda utgångarna är skyddade mot över-
belastning. Likströmsdelen är elektroniskt 
säkrad och kopplar automatiskt in igen medan 
växelströmsdelen är säkrad med en auto-
matsäkring som ska tryckas in manuellt om den 
löser ut.
PRIS: 1 975 kr ........................ art nr: 361700

Spänningsaggregat  0-24 V AC/DC, 
 5 A med display
Steglös reglering av såväl likspänning som 
växelspänning 0 - 24 V. Likspänningen är 
helvågslikriktad och glättad men ej stabiliserad. 
Ett skjutreglage ställer om visning av spänning 
på DC eller AC utgången.  
Spänningsaggregatet är säkrat mot överbelast-
ning.  
Se fullständig specifikation på www.labmix.se. 
PRIS:  3 785 kr ........................... art nr: 361870

Spänningsaggregat  0-30 V DC, 5 A 
med display
Ett prisvärt alternativ när man köper en stabil 
DC-strömförsörjning som måste kunna leverera 
upp till 30 V / 5 A. Den visar samtidigt ström 
och spänning i den digitala displayen.  
Höjd 155 mm. Längd: 200 mm. Vikt 2 kg 
PRIS: 760 kr........................... art nr: 362540

http://www.gammadata.net/ProductDirectLink?ProductNumber=462520 
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ELKOMPONENTER PÅ PLATTA 

Elkomponent PRIS  art nr

Diodbrygga 145 kr ... 434500 
Elsäkring 165 kr ... 429360 
Knivströmbrytare, envägs 235 kr ... 429080 
Knivströmbrytare, tvåvägs 265 kr ... 414500 
Kondensator 1F 245 kr ... 429300 
LCR uppställning 575 kr ... 429330 
LED inkl resistor 175 kr ... 429370 
Motor & Generator 320 kr ... 429110 
Potentiometer 380 kr ... 429320

Elkomponent PRIS  art nr

Relä 310 kr ... 429350 
LDR motstånd 225 kr ... 429280 
NTC motstånd 225 kr ... 429270 
Resistor 100 Ω 235 kr ... 429180 
Solcell 0,5 V / 800 mA 240 kr ... 429400 
Summer 175 kr ... 429120 
Vippströmbrytare, dubbel 190 kr ... 429060 
Transistor, NPN 260 kr ... 429290 
  Se hela sortimentet på www.labmix.se

Amperemeter 2A DC 
 3½-siffrig LCD-skärm 
Mätområde 0 till 1,999 A med 
en upplösning på 0,001 A. 
Bottenplatta: 120 x 90 mm 
PRIS: 370 kr .. art nr: 429600

Amperemeter 20A DC 
3½-siffrig LCD-skärm  
Mätområde 0 till 19,99 A med 
en upplösning på 0,01 A 
Bottenplatta: 120 x 90 mm 
PRIS: 370 kr .. art nr: 429610

Voltmeter 30V DC 
3½-siffrig LCD-skärm.ström 
Mätområde på 30V med en 
upplösning på 0,1 V. 
Bottenplatta: 120 x 90 mm 
PRIS: 370 kr .. art nr: 429500

Strömvåg vinkelberoende 
För att demonstrera och mäta påverkan på 
strömmen i ett magnetiskt fält med avseende 
på vinkeln mellan flödesriktningen och det 
magnetiska fältet. Kompletterande utrustning 
för strömvåg (art nr: 456500). Utrustningen 
består av fyra magneter i en hållare samt en 
vridspole med en graderad skala 
PRIS: 1 490 kr ........................... art nr: 456510

Strömvåg grundsats 
För att demonstrera och mäta inverkan av en 
elektrisk ström på ett magnetiskt fält (Laplaces 
lag). Magnetsystem med utbytbara magneter 
och en hållare där ledare av olika längd kan 
monteras. För mätningen krävs en våg med  
upplösning på 0,01 g samt en spänningskälla 
som kan ge 0-5 A DC.  
PRIS: 1 590 kr ........................... art nr: 456500

Kern precisionsvåg EMB 200g / 0,01g 
Basic Precicsionsvåg som fungerar bra att 
använda tillsammans med strömvågen.  
Extern kalibrering.

Strömförsörjning: 2 st. AA-batterier (ingår) med 
batteritid upp till 35 timmar / Spänningsadapter 
finns som tillbehör, se www.labmix.se

Dimension (BxDxH): 145 x 205 x 45 mm 
PRIS: 1 375 kr ..................... art nr: EMB200-2

Multimeter med automatsäkring 
Digital multimeter med automatsäkring, NCV 
spänningstestare och LED-ficklampa.

En multimeter som är enkel att använda. Stora 
mätområde och mycket hög upplösning t ex 0,01 
mV och 0,01 uA.
• Volt DC: 0,01 mV - 1 000 V 

Volt AC: 0,1 mV - 750V
• Ampere DC: 0.01μA - 20 A 

Ampere AC: 0.1μA - 20 A
• Resistans: 0.1Ω - 60 MΩ
• Kapacitans: 0.01nF - 60 mF
• Frekvens: 0.001Hz - 10 Mhz
Bakgrundsbelyst LCD display med 3 5/6 siffror
Storlek: 196 x 88.5 x56 (mm)
Strömförsörjning: 9V medföljer. indikerar lågt 
batteri. Självåterställande automatsäkring och 
högeffektsäkring.
Se www.labmix för utförlig specifikation och fler 
bilder 
PRIS: 285 kr ............................... art nr: OW18A. 
Vid köp av 8 st eller fler: 245 kr / st

ELLÄRA & ELEKTROMAGNETISM
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Värmekamera FLIR C3 WiFi  
Utbildningsmodell 
FLIR C3 Utbildningsmodell med WiFi som 
säljs endast till skolor, från grundskola upp till 
universitet. Modellen är utrustad med WiFi vilket 
möjliggör överföring av bilder till surfplattor och 
smartphones.

FLIRC3-ED levereras med fäste för kame-
rastativ och framförallt har denna modell en 
kraftigare programvara som möjliggör att filma 
och spara ned filmerna på dator (för surfplatta / 
smartphones endast bilder).

Kameran är konstruerad för professionellt 
användande men har ett enkelt handhavan-
de, vilket gör att värmekameran FLIR C3 kan 
användas långt ner åldrarna på grundskolan 
men också upp på universitetsnivå utifrån vilka 
experiment som utförs. 
PRIS: 5 500 kr .................... art nr: 260821

Med värmekameran öppnas det upp en helt 
ny värld, ett ”Energiskop” där det osynliga blir 
synligt.

Vakuumpump  2-stegs
Vakuumpump med stort användningsområde för 
skola, laboratorier och industri. 

Robust konstruktion och lång livslängd. 

2-stegs lamellvakuumpump med oljeinjektions 
smörjsystem. 

 Sugkapacitet 750 mm Hg: 70 l / min. 
 Slutvakuum: 0.05 mBar 
 Motorstyrka: 245 W 1440 r / min. 
 Nettovikt: 12,5 kg 
 Mått (LxBxH): 315 x 240 x 120 mm 
 Strömförsörjning: 230 V / 50 Hz 
 Slanganslutning: 8mm (lämplig för vakuum 

 slang art nr:  037540)

OBS: Innehåller olja, men inte nödvändigtvis 
tillräckligt! Kom ihåg att köpa olja (069530)  
PRIS: 2 980 kr ........................... art nr: 069525

Pumpplatta 
Används med vakuumpump och vakuumklocka. 
Trycket i klockan styrs av en ventilkran och en 
fingerskruv för returluft. 

Diameter för gummiskivan: 206 mm.

Höjd: 30 mm. Vikt 1,3 kg. 
PRIS: 1 275 kr ........................... art nr: 178020

Vakuumklocka med knopp 
Ø: 180 mm, höjd: 310 mm 
PRIS: 1 595 kr ........................... art nr: 178510

Baroscope 
För att demonstrera lyftkraft av luft när baros-
copet placeras i ett vakuumkärl. 

Mått: 135 x 120 x 6 mm 
PRIS: 995 kr ........................... art nr: 174000

Magdeburgska halvklot, plast 
Magdeburgska halvklot av plast med kraftiga 
handtag. Evakuera luften med vakuumpump eller 
vattensug. P g a  tryckskillnaden kan kloten inte 
säras efter att i stort sett vakuum uppstått inuti 
klotet. Försedda med packning, slanganslutning 
och kran.

Levereras med slang och säkerhetslina. 
PRIS: 240 kr ........................... art nr: 173510

Solcellspanel 18V / 12W,  
monokristallinsk
Denna solcellspanel med säkerhetskontakter är 
konstruerad med 6x20 fält av monokristallina 
enskilda celler i en aluminiumram med framglas. 

Solcellen ger en total spänning på 18,0 V och 
maximala förhållanden erhålls en effekt på 12 W 
när cellerna producerar en ström av 0,67 A.

Mått: 33 x 26,5 x 2,5 cm 
PRIS: 445 kr ............................... art nr: 488538

Vakuumhandpump, manometer 
Pumpen kan användas för att visa:
• principen för en hävert
• filtrering -  använd undertryck
• kontrollera läcka i rörsystem
• indirekt överföring av vätska genom  

undertryck

PRIS: 195 kr ............................... art nr: 069050

Vakuum Bazoka   
Kopplas till en dammsugare och skjuter lätta 
ihåliga projektiler med hög hastighet, vertikal höjd 
ca 5-6 m.

Extra vikter kan läggas till projektilerna för försök 
med energi, acceleration, fart etc. 
PRIS: 796 kr ............................ art nr: LA30-800

TRYCK, VÄRMEKAMERA & SOLCELLSPANEL
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Bordsoptik med laser 
Ett komplett kit, ready-to-go, bordsoptiksats med laserbox (3 eller 5 strålar), 
optiska modeller och laborationshandledning. Optiksatsen ger en god förståelse för 
strålgången i linser och ger förklaringsmodeller för hur t ex förstoringsglas, kamera, 
förstorande och förminskande speglar, fiberoptik, signalsamling i parabol, ljusbryt-
ning i vatten etc.

Optiska linsmodeller av plast med en matt sida för tydlig strålgång försedda med 
magneter. I satsen ingår följande linsmodeller: konkav, konvex, halvcirkel, trapets-
form, rektangelblock samt prisma. Spegelmodell (formbar), halvcirkelformad kyvett 
för strålgång och brytning i vätskor samt laborationsmatta med påtryckt gradskiva

Laserbox 85x50x22 mm med magneter, levereras med spänningsadapter

Levereras i praktisk plastportfölj. 
PRIS: 695 kr ........................... art nr: 294200

OPTIK & AKUSTIK

Laserpekare Röd, Grön, Violett
Laserpekare som är enkel att använda av en 
pennas storlek. Alltid till hands och klar att 
använda. Kan även användas för ljusbrytning i 
olika material. 

Uteffekt: Mindre än 1 mW (klass II), kan användas 
av elever.

Färg PRIS .......................art nr: 
Röd, 670 nm ............   80 kr ..................142070
Grön, 532 nm ............ 290 kr ..................142080
Violett, 405 nm .......... 260 kr ..................142095

Fosforescerande platta (ovan t h) 
Fosforescerande platta som efter belysning fort-
sätter att lysa en stund. Denna effekt är beroende 
av att ljuskällan förutom synligt Ijus avger lite 
ultraviolett ljus. Skärmen kan användas för att 
detektera UV-ljus. 

Skärmstorlek: 70 x 95 mm 
PRIS: 140 kr ............................... art nr: 307600

Fluoroscerande platta  (ovan t v) 
Fluoroscerande platta, lyser vid belysning med 
ultraviolett ljus. Kan användas för demonstration 
av fluorescerande ämnen och vid undersökning 
hur olika material stoppar upp UV-ljuset.

Storlek: 70 x 95 mm 
PRIS: 160 kr ............................... art nr: 307510

Funktionsgenerator / Tongenerator 
0 - 50 kHz 
Instrumentet regleras med tre knappar, vågform, 
frekvens och amplitud. Funktionsgeneratorn är 
utrustad med förstärkardel och driver direkt en 
högtalare eller en vibrator med god amplitud för 
resonans och diffraktion. De lägsta frekvenserna 
är lämpliga för experiment med ”slow motion 
AC”.

Amplituden av signalen är steglöst justerbar från 
0 V till en toppotential  på 7,5 V (15 V p-p, 5,3 V 
RMS). Den kan ge minst 1 A som maxström 
PRIS: 3 450 kr ............................... art nr: 250310

Vibrationsgenerator
Kapslad modell där insignalen från en funktions-
generator / tongenerator går till en spole sittande 
i ett magnetfält. 

Rörelsen som uppstår kan användas för att 
studera vågrörelse hos den tillbehörsutrustning 
som kan ses på denna sida.

Max: 6V / 1 A, Stl: 120 x Ø100 mm 
PRIS: 1 175 kr ............................... art nr: 218500

Se tillbehör på www.labmix.se

Optiksats med 50 cm bänk, premium kvalitet - LED + Laser 
Denna bänkuppsättning för optikexperiment kan användas för att undersöka olika optiska fenomen, 
från ljusdiffraktion till avbildning på den optiska bänken. I samma ljusbox finns både en optiklampa 
i form av LED  och en laser (klass 1) som utgör ljuskälla i utförandet av de olika experimenten. Att 
använda sig av LED belysning är en stor fördel och underlättar arbetet för eleverna då många andra 
optiklampor alstrar mycket värme. 

Mätbord med vinkelskala möjliggör en direkt avläsning av infallsvinkeln och brytningsvinkeln.

Universalspegel och linsmodeller: parabolisk konkav, sfärisk konkav, sfärisk konvex, rektangel.

Experimentguide på engelska (översätts till svenska under våren 2020)

Se utförlig innehållslista i bifogad fil nedan samt en lista med experimentidéer som ingår i manualen. 
PRIS: 5 695 kr ........................... art nr: CE47530

Vågoptik för Optiksats Premium 
PRIS: 1 975 kr ........................... art nr: CE47530

Vågoptik
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PROGRAMMERING & ROBOT

EDISON ROBOT art nr 660200
Har du drömt om att ha en egen robot, men alltid trott att det var för svårt 
eller för dyrt? Säg hej till Edison ...

• Prisvärd, säljs både i förpackning om en robot och till paketpris om  
10 st robotar.

• Kan programmeras - med gratis visuella program för Windows, Mac, 
Linux, iOS (iPad), Android och Chrome. Online eller nedladdnings-
bart. 

• Programmera i EdWare (symboler liknande Scratch) eller mer 
avancerat EdPy, ett Python baserat programmeringsspråk. 

• Lego-kompatibel, enkelt att bygga egna utökade konstruktioner.

• Lätt att använda - har många inbyggda alternativ som styrs med 
hjälp av streckkoder eller programmering.

• Fjärrkontroll - programmera din robot så att den styrs med fjärrkon-
troll till TV:n.

Robot sensorer
• Vänster och höger infraröd hinderdetektering - Navigera genom en 

labyrint och undvik kollisioner

• Vänster och höger ljussensorer - Följ en ljusstråle från en ficklampa 
eller hitta ett mörkt hörn

• Ljuddetektor - Registrerar ljud som handklappar för att styra 
körningen

• Linjespårning sensor - följ linjer och hålla sig inom gränserna

antal   PRIS  art nr
EDISON 1 st ...............    372 kr 660200  
EDISON paket 10 st ... 3 500 kr 660200-10 
EDISON paket 20 st ... 6 800 kr 660200-20

Microbit - Tillbehörssats med 10 st 
sensorer 
Denna sensorsats är utfomad som ett tillbehör för 
Micro:Bit board. Modulerna klickas tillsammans 
som “byggstenar”.Ingen lödning krävs.

En guide med olika projektidéer ingår.

Innehåll i lådan:

Micro:Bit-anslutningskort, ljussensor, temper-
atursensor, ljudsensor, rotationsvinkel, mini fläkt, 
högtalare, PIR-rörelsesensor, RGB-LED, omkop-
plare, relä, 8x universella 4-poliga kablar, 2x Micro 
USB-kablar samt användarhandbok

PRIS: 870 kr ............................... art nr: 664500

Microbit GO - 1 st kit med 
USB-sladd, batterihållare och 2AA 
batterier 
Ett kit med alla delar som behövs för att komma 
igång med Micro:Bit.

Satsen innehåller 1x mikro: bit, 1x USB-kabel, 
batterihållare och 2x AAA-batterier tillsammans 
med en snabbstartguide med 4 roliga idéer. 
Mikro:Bit är programmerbar, vilket innebär att 
varje LED-lampa på kortet kan programmeras 
individuellt, detta gäller knappar, ingångar och 
utgångar, accelerometer,  
PRIS: 230 kr ............................... art nr: 663001

Arduino UNO R3, 5 st,  
inkl USB kabel,  
Fem processorkort i det välkända Arduino 
Uno-formatet.

Benkompatibel med Arduino Uno R3. 

USB-kablar ingår

PRIS: 575 kr ............................... art nr: 660150

Arduino robotarm, Braccio 
Programmerbar robotarm baserad på ett  
Arduino-mikroprocessorkort. Levereras med en 5 
VDC, 5000 mA i en sluten strömförsörjningsbox.

Yttäckning upp till 80 cm. Max. höjd: 52 cm.

Plattformens diameter: 14 cm. Klo kan öppnas 
upp till 9 cm. Vikt 792 g

PRIS: 2 980 kr ............................... art nr: 660190

Dobot Magician Robotarm,  
Skolversion utan laser 
Dobot Magician är en 4-axlig robotarm som på 
grund av sin storlek och användarvänlighet är 
lämplig för programmeringsuppgifter i pedago-
giska sammanhang. Programmeringsspråket 
är baserat på Blockly, vilket gör det enkelt att 
komma igång med programmering och lösa 
uppgifter. Den kan även programmeras med  
javascript i Dobot-programvaran.

Det ingår följande utbytbara verktygsmoduler för 
robotarmen: Tuschhållare, sugkopp, Gripper och 
3D-skrivarmodul. 
Vi levererar ej lasern då den inte är klassad för 
användning med elever.

Se www.labmix.se för utförlig information. 
PRIS: 11 690 kr ............................. art nr: 660470
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