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Magneetroerder PCE-MSR 100 
handige magneetroerder met verschillende rotatiesnelheden / eenvoudige bediening / 

verstelbaar 

De magneetroerder is ideaal om, met verschillende rotatiesnelheden, vloeistoffen te mengen die uit 
verschillende componenten bestaan, en het beste resultaat te garanderen. Met de 
magneetroerders kunt u vloeistoffen, in zowel open als gesloten vaten roeren. Zodoende kunt u 
met de magneetroerder bijvoorbeeld met substanties werken die van de omgeving geïsoleerd 
moeten worden. De eenvoudige geometrie van de magneet van de magneetroerder PCE-MSR 100 
maakt ook het schoonmaken aanzienlijk makkelijker. Opdat de kleine magneten stoppen met 
roeren, wordt er een lange magnetische staaf met kunststof coating gebruikt, ook wel roerstaaf 
genoemd. Als u vragen heeft over de magneetroerder, raadpleeg dan de volgende specificaties of 
neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900-120 00 03. Onze technische 
medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze magneetroerder en al onze 
andere producten op het gebied van meettechniek,weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Max. roerbare hoeveelheid: 2 liter 

- Toerental: 0 ... 1250 rpm. verstelbaar 
- Compacte constructie 

- Eenvoudige bediening 

Technische specificaties 

Aantal roerpunten 1 

Maximale roerbare hoeveelheid per roerpunt  2 l 

Max. roerbare hoeveelheid (H2O) 2 l 

Toerental: 0 - 1250 rpm 

Maximale lengte van de roerstaaf 30 mm 

Afmetingen van het nuttige oppervlak Ø 145 mm 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/magneetroerders-kat_155336_1.htm
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Afmetingen  Ø 185 x 75 mm 

Gewicht 0.6 kg 

Afmetingen van de magneetroerder  Ø 7 x 30 mm 

Toegestane omgevingstemperatuur  20 ... 60 °C 

Toegestane relatieve vochtigheid 80 % 

Stroomvoeding 220V/ 50Hz 

Voorbeelden van de magneetroerder PCE-MSR 100 in gebruik 

 

 

Leveringsomvang 

1 x Magneetroerder PCE-MSR 100, 1 x Roermagneet , 1 x Gebruiksaanwijzing 

 


