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Надійний 
двигун з  

низьким рівнем 
шуму 

Центрифуга TF-1 PRP в основному застосовується для очищення 

косметичного жиру і ортопедії. Центрифуга може використовувати 

спеціальні пробірки PRP об'ємом 10 мл, 20 мл, 50 мл. 

Завдяки функціям швидкого поділу і очищення, час операції 

скорочується, а виживаність PRP максимально збільшується, 

що робить операцію по трансплантації простий і зручною. Ця 

машина є основним помічником для пластичних хірургів. 

Особливості: 

 Мікропроцесорне управління, попереднє 

встановлення: RCF, швидкість, час, програма, з синхронним 

ЖК-дисплеєм відображати. 

 Дані встановлюються сенсорною клавіатурою з 

ключем RCF. 

 Прямий привід від безщіткового інвєрторного 

двигуна постійного струму з високим крутним моментом, стабільна робота, 

низький рівень шуму, 

висока точність швидкості і rcf, не вимагає обслуговування. 

 Система механічної та електричної блокування, заблокованих під час запуску 

машини, що забезпечує 

 безпеку. 

 Множинні опції для програм, користувач може вільно встановлювати потрібні 

дані, уникаючи повторного набору та підвищення ефективності роботи. 

 8 вибіркових швидкостей прискорення / уповільнення, користувач може вільно 

встановлювати бажану швидкість відповідно до необхідності. 

 З функцією відліку часу на заданих оборотах; функція короткого віджиму. 



 

 
 

 Синхронна установка rcf, швидкості і з дисплеєм. 

 Центріфужная камера з нержавіючої сталі, що запобігає корозії через 

корозійних матеріалів. 

 Автобаланс, захист від дисбалансу, зі звуковими сигналами при виникненні 

помилки або дисбаланс; автоматичне розпізнавання дисбалансу; захист від 

перевищення швидкості. 

 Найшвидший час збільшення / зменшення швидкості ≤28 с. 

 Підходить для звичайних шприців об'ємом 10 мл, 20 мл, 50 мл і ортопедичних 

пробірок PRP. 

 Ротор і штативи для пробірок можна обробляти стерилізацією в автоклаві. 

Технічні дані 

Модель TF-1 

максимальна швидкість 5000 об / хв 

Макс. RCF 4760 xg 

точність швидкості ± 20 об / хв 

діапазон таймера 1 ~ 99 хв / безперервний / короткий віджим 

шум ≤ 60 дБ 

Потужність двигуна 750 Вт 

напруга AC 220V 50Hz  

Вага нетто 35 кг 

№1 Поворотний ротор 50 мл x 4 5000 об / хв 4760 xg (для шприца на 50 мл) 

№2 Поворотний ротор 20 мл x 8 4000 об / хв 3040xg (для шприца 20 мл) 

№3 Кутовий ротор 10 мл x 12 4500 об / хв 3395 xg (для шприца 10 мл) 

Розмір центрифуги 580x460x360 мм (Д × Ш × В) 

 

 

 

 

 

 

 


