Sommerkampanje på aktuelt feltutstyr!
Ny skolehverdag, med mye aktiviteter ute legger til rette for
å undersøke naturen vår i større grad. I denne sommerkampanjen vektlegges feltutsyr størt fokus, men vi har også tilbud på litt annet.

Mer informasjon om produktene finner du på www.fybikon.no hvor du også kan handle
varene. Tilbudene i kampanjen varer tom 31.08.2020.
Tlf: 38 01 21 66			
Alle priser er eks. mva

E-post: postmaster@fybikon.no		

www.fybikon.no

www.fybikon.no

Bestemmelsesduker!

Linser og forstørrelsesglass - studer de små detaljene i naturen!

Vi lanserer nå nye bestemmelsesduker for alle habitater. De er produsert i et samarbeid med
Aschehoug, og er knyttet opp til de mer utfyllende bestemmelsesnøklene i bokform fra Roy Nordbakke. Det betyr at du kan ha med deg bestemmelsesduken ut i felt, og benytte den flotte laminerte boken hvis du ønsker ytterligere informasjon om artene du finner.

13036 Håndlupe, 3x og 10x
Håndlupe/ forstørrelsesglass
med to glasslinse på 3x (Ø 60
mm) og 10x (Ø 16 mm) i god
kvalitet.

Dukene er 100 x 100 cm og er trykket på PVC-duk i meget høy kvalitet som tåler røff feltbruk hele
året.
13050		
Bestemmelsesduk, smådyr i saltvann				
13051		
Bestemmelsesduk, smådyr i ferskvann			
13052		
Bestemmelsesduk, smådyr på land				
13054		Bestemmelsesduk, busker og trær					
13057		Bestemmelsesduk, tang og tare					
					

21,-

13099 Håndlupe, 3,5x
Håndlupe/ forstørrelsesglass
med linse på 3x (Ø 60 mm).

21,-

INTROPRIS:

216,- per stk

13030 Linseboks, 5x med ventilering

13035 Linseboks, 2x og 7x

En god linseboks i
klar plast med mmskala i bunnen slik
at elevene enkelt
kan relatere seg til
størrelsen på det de
studerer.

Linseboksen har et 2x
forstørrelsesglass i lokket.
I tillegg er det en ekstra
3.5x linse (avtagbar) som
kan legges over slik at
man kan oppnå en total
forstørrelse på 7x.

•
•
•

28,-

Forstørrelse: 5 x
Linsens diameter : 45 mm.
Høyde: 65 mm.

13010 Botanikerlupe, 10x

Her finner du bestemmelsesnøklene
i bokform som inneholder utfyllende
arts-informasjon. De er meget praktiske
å ha med i felt, da de både er små, samt
at sidene er plastlaminerte slik at du ikke
trenger å tenke på regn.

24,185,- per stk

13216		
Bestemmelsesnøkkel for busker og trær (utsolgt fra forlag, venter på nytt opplag)
13217		
Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann
13218		
Bestemmelsesnøkkel for smådyr i saltvann (utsolgt fra forlag, venter på nytt opplag)
13220		
Bestemmelsesnøkkel for tang og tare				
13221		
Bestemmelsesnøkkel for smådyr på land (utsolgt fra forlag, venter på nytt opplag) 		
		
Alle priser er eks. mva
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•
•
•

Forstørrelse i boks: 2x
Forstørrelse i klapplokk: 3,5x
Mål: høyde: 75 mm og diameter: 55 mm

13029 Vannkikkert, stor
Opplev livet under vann
med denne profesjonelle
vannkikkerten. Produsert
i slagfast plast med myk
gummitetning mot ansikt.
Kan enkelt demonteres i 3
deler under transport.
•
•
•

For litt eldre elevene som skal studere
små plantedetaljer er dette et flott
hjelpemiddel.
Alle priser er eks. mva
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32,-

Dimensjon Ø: 33,5 cm
Høyde: 51 cm
Vekt: 2.6 kg

448,-

KJØP VÅRE KVALITETSHÅVER TILPASSET
ROBUST BRUK OG NORSKE FORHOLD
Teleskopskaft som kan reguleres i lengden etter mål oppgitt. I meget høy kvalitet med
hurtigkopling for de fleste av våre håver. Teleskopskaftene kan benyttes sammen med:
Vannhåv, art. 13014
Slaghåv, art. 13012
Insektshåv, art. 13013
Planktonhåv, art. 13095

198,- for art. 13015
225,- for art. 13016
13015
13016

136,-

13022 Stangsil uten skaft
Stangsilen benyttes til innsamling av bunnmateriale langs vannkanten. Silen er i
kraftig konstruksjon i rustfritt stål som tåler
graving i bunnsedimentene. To stk skruer
m/ vingemutter for feste til skaft følger
med. Treskaft, (art. 13009) med ferdigborede hull kjøpes separat.
•
•

Diameter på sil: Ø 20 cm
Dybde på sil: 8 cm

13009 Skaft til stangsil
Skaft i hard bøk med ferdigboret hull for
bruk på artikkel, 13022, Stangsil.

Teleskopskaft, lengde: 70-130 cm		
Teleskopskaft, lengde: 100-200 cm

76,-

13013 Insektshåv med skaftefeste
Robust og kraftig insektshåv/ sommerfuglhåv
som benyttes til innsamling av flyvende insekter.
Insektshåven har pose i nylon. Teleskopskaft må
kjøpes separat.
•
•

Håvdiameter: Ø 29 cm
Lengde på håvpose: 70 cm

195,-

232,-

224,Kraftig og slitesterk håv for innsamling av
insekter i tett vegetasjon. Håven har kraftig
ramme i galvanisert aluminium, og pose
i slitesterkt stoff. Teleskopskaft må kjøpes
separat.

Vannhåven er ideell å benytte til å fange
smådyr i vannkanten med. Håven holder
høy kvalitet med hurtigkobling for kobling til
teleskopskaft, solide bøyler av metall, sider
av tekstil og nett av rustfritt metall. Teleskopskaft må kjøpes separat.

•
•

•
•

Håvdiameter: Ø 26 cm
Lengde på håvpose: 50 cm

Alle priser er eks. mva
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•
•

Lengde: 168 cm
Diameter: 25mm

13020 Kasterive
Til innsamling av planter og makroalger
fra havet. Riven er produsert med galvaniserte armer og senterdel, samt rustfrie
glideskiver, skruer og mutre. Leveres komplett med 10 m line.

13014 Vannhåv med skaftefeste

13012 Slaghåv med skaftefeste

176,-

•
•

Vekt med tau: 0,9 kg
Lengde sammenslått: 35 cm

13011 Insektshåv med teleskopskaft, økonomi
Rimelig og grei insektshåv (sommerfuglhåv) med
teleskopskaft i aluminium og stor nettpose.
• Håvdiameter: 35 cm
• Skaftelengde: 45-80 cm
• Poselengde: 90 cm

60,-

ØKONOMIUTGAVE

Håvdiameter: Ø 26 cm
Lengde på håvpose: 33 cm
Alle priser er eks. mva
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Begerglass i pakker!
Våre begerglass er i høy kvalitet og leveres i
borosilikat 3.3-glasskvalitet. Denne glasstypen har en
transformasjonstemperatur på 530 °C. Begerglassene har
gradert inndeling med hvit vaskefast inskripsjon. Våre
standard begerglass selges enkeltvis, eller i pakker av de
størrelsene det selges mest av. Salg i pakker er rimeligere,
og er pakket tryggere. Det er pakkene vi har tilbud på nå.
For et større utvalg ber vi dere se på vår nettisde.

Flotte DNA- og RNA-byggesett fra Molymod.
Settene leveres umontert i hendige esker, og elevene
kan bygge og demontere dem gjentatte ganger. DNAbyggesettene gir et fint innblikk i sammensetning og
oppbyggning av DNA-molekylet. Ved å kombinere et av
DNA-byggesettene med RNA-byggesettet kan man vise
transkripsjon som del av proteinsyntesen.
Art.nr: 06066 DNA-byggesett, 22-lag, før 460,-

NÅ: 368,-

Art.nr: 06067 DNA-byggesett, 12-lag, før 260,-

NÅ: 208,-

Art.nr: 06068 RNA-byggesett, 12-base, før 175,- NÅ: 140,-

02002-12x
02003-12x
02004-12x
02006- 8x
02007- 8x

Begerglass, 50 ml, LF, 12 stk		
Begerglass 100 ml LF, 12 stk		
Begerglass 250 ml LF, 12 stk		
Begerglass 400 ml LF, 8 stk		
Begerglass 600 ml LF, 8 stk		

Førpris: 100,-		
Førpris: 100,-		
Førpris: 140,-		
Førpris: 90,-			
Førpris: 108,-				

NÅ: 80,NÅ: 80,NÅ: 112,NÅ: 72,NÅ: 81,-

Målesylindere
Inkludert:

06056 DNA-smykke, klassesett 32 elever
Dette settet gir elevene en flott introduksjon til DNA og
arvelære. Elevene vil i øvelsen isolere humant DNA fra
egne celler, som de etterpå overfører til et eppendorfrør
med snor som et halskjede. Settet er komplett for 32
elever og leveres med norsk bruksanvisning. Passer
både for ungdomsskolen og den videregående skolen
da forsøket er enkelt og utføres på 30-45 minutter. I
settet er alt inkludert, og det eneste forarbeidet læreren
trenger å gjøre er å kjøle ned etanolen i forkant.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 ml cellelysisløsning
500 ml etanol
100 ml sportsdrikk
100 plastpipetter
32 plastrør
32 plastkopper
32 eppendorfrør
40 m hyssing i ulik farge
Norsk elev- og lærerveiledning

624,-
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Vi leverer målesylindre i ulike prisklasser, slik at våre
ulike kundegrupper kan finne den typen som passer
best til sitt formål. Vi har nå tilbud på vår standard
målesylinder, som passer de fleste ungdomsskoler
og videregående skoler. Den er rimelig, samtidig
som den holder høy kvalitet. Skriften er syrnet
inn i glasset noe som gir lang holdbarhet. Alle
målesylindrene har helltut.
02301		
02302		
02303		
02304		
02305		
02306		
02307		

Målesylinder, standard, 10 ml		
Målesylinder, standard, 25 ml		
Målesylinder, standard, 50 ml		
Målesylinder, standard, 100 ml		
Målesylinder, standard, 250 ml		
Målesylinder, standard, 500 ml		
Målesylinder, standard, 1000 ml		

Glasstrakter
g

Glasstrakter i borosilikat glass, nå til
en meget rimelig pris.
02101 Trakt, glass, diameter: 50 mm
02103 Trakt, glass, diameter: 75 mm
02104 Trakt, glass, diameter: 100 mm

Alle priser er eks. mva
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Førpris: 16,-		
Førpris: 20,-		
Førpris: 20,-		
Førpris: 25,-			
Førpris: 30,-			
Førpris: 68,-			
Førpris: 96,-			

Alle priser er eks. mva
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Førpris: 16,Førpris: 20,Førpris: 28,-

NÅ: 12,NÅ: 16,NÅ: 21,-

NÅ: 12,NÅ: 16,NÅ: 16,NÅ: 20,NÅ: 24,NÅ: 51,NÅ: 72,-

Koding med micro:bit

40007 Servomotor, sett for micro:bit

224,-

40006 Elektronisk start sett for Micro:bit

368,-

Sett for micro:bit med 3 servomotorer, servokort,
ledninger, batteriboks og hefte med instruksjon.
Et meget flott sett for å lære om servomotorer og hvordan
de skal kobles til micro:bit. Koblingen til mico:bit gjøres
enkelt med ledninger med krokodilleklemmer. Servokortet
har mulighet for å koble inntil 3 stk servomoterer. NB!
Settet inkluderer ikke micro:bit, denne må kjøpes separat.

Sett som lar elevene koble elektroniske enheter til
micro:bit på en lærerik måte . Forsøk man kan gjøre
er bl.a, Lage en bevegelsesalarm, Lyshus, Termometer,
Regulere en vifte i ulike hastigheter mm.
NB! Micro:bit er ikke inkludert.
Settet inneholder:
• Høyttaler for micro:bit
• Rele for micro:bit
• Sensorbrett, for lyd, lys og temperatur
• 10 Stk ledninger med krokodilleklemmer
• Motor med propell/vifte
• Lyspære med holder
• AA batteri boks for 1 stk AA batteri
• 30 siders instruksjonsbok på engelsk med 7 forsøk.

Koding med Scratch og Vernier
28306 Go Direct® Kraft- og akselrasjonsensor

1672,-

En meget anvendelig multi-sensor som
kan benyttes til en rekke morsomme
fysikk-forsøk både innedørs og utendørs.
Den er morsom å ta med seg i berg-og
dal-bane, på en huske eller sklie, eller for å
undersøke Newtons tredje lov ved å koble
sammen to sensorer med et gummibånd
mellom. Mulighetene er mange, og den
kan benyttes både i ungdomstrinnet
og opp til fysikk på videregående eller
høgskole. I tillegg kan den integreres i
Scratch slik at elever kan gjøre forsøk som
inkluderer koding. Sensoren er selvstendig og kan kobles trådløst via blåtann, eller kablet med USBkabel. Les mer på vår hjemmeside.
Alle priser er eks. mva
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