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Právo změny vyhrazeno. Vyobrazení a barvy se mohou lišit. 

Vysokorychlostní montovací automat RCM 9000 je nejnovější z řady RCM. Kombinuje všechny výhody předešlých modelů. Je zaměřen na zvýšení 
pohodlí užívání. 

RCM 9000 má kapacitu 400 velmi kvalitně zamontovaných za hodinu s maximální rychlostí 9 sekund za sklo. 
Rychlost montování je nastavitelná pomocí flexibilního zadání přímo z ovládacího panelu. Dispenzer a pumpa provádí konzistentní dávkování montovacího 
média bez bublin při nové, vyšší rychlosti. Dávkovací jehla dispenzeru se automaticky odkládá do nádobky s xylenem a tím se zabrání zatuhnutí média v 
jehle. RCM 9000 montovací automat je "otevřený systém" a akceptuje běžně dodávaná montovací média, podložní a krycí skla přiměřené kvality a je 
kompatibilní s barvícími automaty řady TST a COT a ostatními automaty různých výrobců.   

Kat. č. 45-9000-00Technické údaje:  
Rychlost montování: 
Dávkovací objem:  
Zásobník média:  

8 až 14 sek. / sklo, volitelná v 7 krocích
0 až 0.4 ml uživatelsky nastavitelný
komerčně dostupný zásobník nebo náš standardní zásobník

26 x 76 mm
  0.9 až 1.2 mm

Podložní skla:
Rozměr:     
Tloušťka:  
Kapacita pro 1 cyklus:  60 ks skel

      500 x 540 x 640 mm
7 kg

Rozměry (h/š/v):  
Hmotnost: 
Napájení:         230V / 50 / 60Hz / 460VA

Sklíčkový montovací automat
RCM 9000 Kryt

Kontejner na koše/stojánky

Kontejner má kapacitu 60 skel v různých 
typech košů/stojánků. Může být naplněn 
adekvátním roztokem (xylen, náhrada xylenu 
nebo alkoholem v závislosti na montovacím 
médiu) pro zamezení vysychání vzorků.

Odsávání

RCM 9000 je vybaven odsávacím 
ventilátorem, který ovádí toxické 
výpary pomocí připojené hadice 
mimo místnost. Filtr s aktivním 
uhlím je k dispozici jako volitelné 
příslušenství.

Ovládací panel

Snadná obsluha a kontrola stavu 

Zabraňuje unikání výparů xylenu a chrání 

tkáně před nečistotami během montování 

Dispenzer

Dispenzer se automaticky vrátí do nádobky z 
xylenem vždy po ukončení montovacího cyklu. 
To zamezuje zaschnutí mont. média v jehle.

           24 x 40, 50, 55, 60 mm
Krycí skla: 
Standardní rozměry: 
Rozměry na přání:              24 x 32, 36 mm

25 x 40, 50, 55, 60 mm
  0.12 až 0.17 mmTloušťka:  

Kapacita zásobníku:            200 ks




