
 

  

 

 الکرتوفورز معودی

 Mini VD مدل

10x10 

Midi VD 

15x15 

Maxi VD 

20x20 

Maxi VD 

22x23 
Mega 10x33 Mega 16x33 Mega Gel 

 10x10 cm 15x15 cm 20x20 cm 22x23 cm 10x33 cm 16x33 cm 22x50 cm ابعاد پلیت

 8x8.5 cm 13x13.5 cm 18x18cm 20x21 cm 8x30 cm 14x30 cm 20x48 cm ژلابعاد 

 2 2 2 2 2 2 2 تعداد ژل

 2x6.5 ml 2x16.9 ml 2x32.4 ml 2x44.1 ml 2x24 ml 2x42 ml 2x96 ml حجم ژل

 17x12.5x14 cm 21x12.5x18 cm 26x12.5x23 cm 30x12.5x25 cm 40x12.5x14 cm 40x12.5x20 cm 57x15x28 cm ابعاد تانک

 حجم بافرداخلی
80 ml 230 ml 500 ml 750 ml 800 ml 1200 ml 1800 ml 

 حجم بافر خارجی
1000 ml 2000 ml 3600 ml 4000 ml 4000 ml 6000 ml 10000 ml 

 2x16 2x24 2x32 2x35 2x70 2x70 2x100 حداکثر نمونه

شود. به کار برده می Native PAGE یا PAGE-SDS های الکتروفورز عمودی به منظور استفاده در تکنیک

در واقع عمده استفاده این دستگاه جداسازی انواع مختلف پروتئین با استفاده از اعمال میدان الکتریکی بهه 

، طراحهی کهام  (rcirculatoداشتن سیستم سیرکوله کننهده  با  باشد.منظور جداسازی بر اساس اندازه می

ف و نیز قیمت کهام  رقهابتی، تانهکهای مخلتها و ظرفیت ژل، مواد اولیه مرغوب، توان انتخاب اندازهجدید

-مهیها مورد استفاده کاربران جهت جداسازی پروتئینگزینه های الکتروفورز شرکت دنا ژن تجهیز بهترین 

ههای ران نمودن آسان ژل، کیفیت باالی نتایج، قدرت انتخهاب بهاالی کهاربر و دیگهر وی گهیباشند. قابلیت 

های الکتروفهورز عمهودی در سهکش ک هور ترین تانکمنحصربفرد دنا ژن تجهیز را مفتخر به تولید پرفروش

مونه تها های روتین و اقتصادی با تعداد کم نگونه که در جدول پایین م خص است از ژلهمان نموده است.

 شوند. های سایز مگا برای تحقیقات خاص در شرکت دنا ژن تجهیز تولید میژل

  denagenetajhiz@gmail.com امییل:  www.denagene.comوبسایت: 09120757486-09120351457موابیل: 02191082191 فکس: 02166381730 -02166840435تلفن : 

 طراحی عالی 

  کاربری ساده 

  سیستم سیرکوالسیون 

  نتایج دقیق 

 موجودی کلیه سایزها 

 خدمات پس از فروش عالی 

 قیمت مناسب 
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