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Nå er det endelig klart for årets høst- og juletilbud fra Fybikon. I år 
har vi tatt med en rekke bestselgerprodukter som Kernvekter og 

molekylmodeller fra Molymod. Håper du finner noen av tilbudene 
interessante.

Tilbudene gjelder fra og med 4. november 2019 og til og med 6. januar 
2020, eller så langt beholdningen rekker. Tilbudene blir lagt inn i 
nettbutikken i tilbudsperioden slik at riktig tilbudspris vises der. Prisene 
i brosjyren er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Tilbudene gjelder ikke 
i kombinasjon med andre tilbud. Vi tar også forbehold om eventuelle 
trykkfeil.

Du kan bestille varer i vår nettbutikk, på e-post eller telefon.

KONTAKTINFORMASJON
Tlf:   38 01 21 66
E-post:   postmaster@fybikon.no
Web:   www.fybikon.no

Vi kaller oss Din realfagsleverandør, og vårt mål er å alltid yte vår beste 
service og gi dere den hjelpen dere trenger.
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Stor sikkerhetsskjerm i splintsikker 
polykarbonatglass. Skjermen er 
velegnet for demonstrasjoner. Den er 
hengslet slik at den sammenslått tar 
opp lite plass under oppbevaring.

Spesifikasjoner:
•	 Total mål: 60 x 75 cm
•	 Midtstykke: 30 x 75 cm
•	 Ytterstykker: 22,5 x 75 cm

Art.nr: 15007 Sikkerhetsskjerm

Før: 680,-

NÅ: 510,-

Art.nr: 15024 Hansker, syrefaste kjemikalie 
  hansker

En kraftig hanske som tåler syrer og de 
fleste kjemikalier. Finnes i både stor (str. 9) 
og liten størrelse (str. 8).

Før: 70,-

NÅ: 42,-

Prøv vår populære komfortbrille som er 
elsket på laboratorier over hele verden. Den 
er meget lett med en myk brillestang som 
kan tilpasses ulike hodestørrelse. Brillen har 
antidugg-funksjon og UV-beskyttelse. 

Art.nr: 15048 Vernebrille, komfort

Før: 35,-

NÅ: 28,-

Hvit frakk i god kvalitet. Finnes i ulike størrelser fra X-Small til 
XX-Large. Stofftypen krøller seg lite etter vask, og vil holde 
seg fin over tid. Med knapper i front, brystlomme, splitt bak 
for god bevegelighet, samt to store sidelommer. 
Kvalitet: 65% bomull og 35% polyester. 

Art.nr: 15001 Laboratoriefrakk, hvit 

Før: 160,-

NÅ: 120,-

 15025     XS
 15001    S
 15002  M
 15003  L
 15017  XL
 15036  XXL
 

Artikkelnr    Størrelse

GENERELT LABORATORIEUTSTYR
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Art.nr: 01057 Stativfot, A-fot 1300 g,  
  inkludert stang, 60 cm

Komplett stativsett med støpejernsfot, 
samt stativstang i pulverlakkert stål. 
•	 Stativstang: Ø 11,5 x 600 mm.

Før: 175,-

NÅ: 140,-

Art.nr: 01052 Dobbeltmuffe, økonomi

Prisgunstig dobbeltmuffe i aluminium. 
Kan festes i stativstenger inntil 16 mm i 
diameter. Lende på muffen er 130 mm.

Før: 24,-

NÅ: 18,-

Art.nr: 01010 Kokering med muffe, økonomi

Kokeringen benyttes sammen med keramisk 
trådnett for oppvarming med gassbrenner. 
Festes på stativstang. Diameter på ring 
(yttermål) er 100 mm.

Før: 40,-

NÅ: 32,-

Art.nr: 15233 Periodisk system, norsk tekst

Plansje med norsk tekst og svarte 
opphengslister. Størrelse: 125 x 100 cm.

Før: 390,-

NÅ: 312,-

Art.nr: 15004 Labvett plakat

Plakat som viser de 
viktigste reglene 
som gjelder på et 
laboratorie.

Før: 75,-

NÅ: 60,-

Art.nr: 01041 Tønnefot, 550 g

Tønnefot i pulverlakkert stål.
Passer til stativstang uten gjenger inntil 
13 mm i diameter. Fin å benytte til mindre 
enheter på stang, som f.eks motor på stang.
Høyde: 48 mm. Diameter: 50 mm. Vekt: 550 g. 

Før: 155,-

NÅ: 124,-

•	 Størrelse: 60 x 42 cm.
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Art.nr: 01052 Dobbeltmuffe, økonomi

Før: 20,-

NÅ: 16,-

Art.nr: 15158 Mikroplate i porselen med 12  
  fordypninger

Reaksjonsbrett i porselen med 12 
fordypninger. Lengde: 11 cm, bredde: 9 cm.

Art.nr: 02207 Plastbeger med lokk, 
  30 ml, pk. á 50 stk

Lite plastbeger som kan benyttes til å utføre 
kjemiske forsøk i, eller til oppbevaring av 
hudkrem, bilvoks etc.

Før: 50,-

NÅ: 40,-

Art.nr: 02195 Morter (Ø 80 mm) med pistill

Kinesisk porselen av høy kvalitet. Tåler syrer 
og baser, samt større temperatursvigninger 
uten å bli ødelagt. Volum: 60 ml, diameter: 
80 mm, høyde: 40 mm. 

Før: 25,-

NÅ: 20,-

Art.nr: 15157 Mikroplate i plast med 24 
brønner

Reaksjonsbrett i plast med 24 stk flate 
brønner. Volum på brønner; ca. 1 ml.

Før: 20,-

NÅ: 15,-

02260 Pasteurpipette, 1 ml, 100 stk
02261 Pasteurpipette, 3 ml, 100 stk

Pasteurpipette, plast, gradert, pk. á 100 stk

Praktiske pasteur-
pipetter i plast som 
leveres i pakker á 
100 stk. Begge vari-
antene er gradert. 
Pris er per pakke.

Før: 35,-

NÅ: 21,-

Art.nr: 15204 Kokeplate, 1500 W

Spesifikasjoner:
•	 Diameter på platen: 185 mm.
•	 Totalmål: 290 x 250 x 70 mm.

Før: 240,-

NÅ: 180,-
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VI HAR UTVALGET, DU VELGER PRIS OG KVALITET ETTER BEHOV

Våre økonomi målesylindre har rund base og blå påskrift som ikke er syrnet 
inn i glasset. For mange grunnskoler som ikke bruker/vasker sylindrene ofte 
vil dette være et prisgunstig og godt alternativ. Våre målesylindre i økonomi 
kommer også i færre utgaver enn standard målesylindre.

Målesylinder, økonomi

 02085      10 ml
 02090      25 ml 
 02084      50 ml
 02086    100 ml
 

12,-  9,-
15,-  12,-
15,-  12,-
20,-    16,-

Artikkelnr    Størrelse     Førpris        Tilbudspris

Erlenmeyerkolbe

 02023      50 ml
 02024    100 ml 
 02025    250 ml
 02026    500 ml
 02027  1000 ml
 02028  2000 ml
 02029  3000 ml
 02030  5000 ml
 

Artikkelnr    Størrelse     Førpris        Tilbudspris

  25,-  20,-
  20,-  16,-
  25,-  20,-
  30,-    24,-
  55,-  44,-
110,-    88,-
240,-  192,-
390,-  312,- 
 

Våre standard målesylindre har heksagonal base som gir ekstra stabilitet både stående 
og liggende. I tillegg er skriften syrnet inn i glasset. Dette gjør at målesylindrene kan 
vaskes i maskin utallige ganger uten at skriften forsvinner. Målesylindrene er ISO-serti-
fisert med høy kjemisk resistens og høy mekanisk toleranse. 

Målesylinder, standard

 02034      10 ml
 02035      25 ml 
 02036      50 ml
 02037    100 ml
 02038    250 ml
 02039    500 ml
 02040  1000 ml

  35,-  28,-
  35,-  28,-
  35,-  28,-
  40,-    32,-
  70,-  56,-
120,-    96,-
165,-  132,-

Artikkelnr    Størrelse     Førpris        Tilbudspris

Erlenmeyerkolber av europeisk produksjon (merke kan varier mellom ulike 
produsenter). De oppfyller alle ISO-standard for laboratorieglass. Glasset har 
kjemiske og fysiske egenskaper som gjør det motstandsdyktig mot alle typer 
kjemikalier brukt i norsk skole, samt at de har høy toleranse mot plutselige 
endringer i temperatur. Dette gjør arbeidet i laboratoriet sikkert.
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Art.nr: 02125 Reagensrør, 150 x 18 
mm, pk. á 200 stk, økonomi

Standard reagensrør i borosilikat med krage. 
Fin å benytte til mange forsøk hvor man ikke 
skal utsette glasset for høye temperatur-
endringer.

Før: 390,-

NÅ: 312,-

Art.nr: 02119 Reagensrør A, 
150 x 19 mm, pk. á 100 stk

Vårt mest solgte reagens-
glass i DURAN® kvalitet 
med krage. Anbefales til 
alle som skal utføre forsøk 
hvor glasset skal utsettes 
for store temperatur-
endringer, typisk i mange 
kjemi-forsøk beskrevet i 
norske lærebøker.

Før: 490,-

NÅ: 392,-

Begerglass av europeisk produksjon (merke kan varier 
mellom tyske og tjekkiske produsenter). Finnes i høy og 
lav form. Vi har nå våre begerglass i lav form på tilbud. 
Glassene er ISO-sertifisert og har høy mekanisk og kjemisk 
motstandsdyktighet. 

Begerglass, standard type

02001      25 ml LF    12,-  9,-
02002      50 ml LF    12,-  9,-
02003    100 ml LF    12,-  9,-
02004    150 ml LF    15,-  12,-
02005    250 ml LF    16,-  12,-
02006    400 ml LF    16,-  12,-
02007    600 ml LF    24,-  18,-
02009  1000 ml LF    28,-  21,-
02010  2000 ml LF    80,-  64,-
02092  5000 ml LF  290,-              232,-

Artikkelnr        Størrelse              Førpris        Tilbudspris

Begerglass økonomi selges i pakker og 
ikke enkeltvis. Prisen under viser pakkepris. 
Økonomivarienten er noe tynnere i glasset enn 
våre ordinære begerglass, samt at glasskvaliteten 
er lavere. 

Begerglass, økonomi

02239  50 ml LF, pk. á 12 stk
02240  100 ml LF, pk. á 12 stk
02241  250 ml LF, pk. á 12 stk
02244  1000 ml LF, pk. á 6 stk

  60,-  48,-
  75,-  60,-
  96,-  72,-
140,-    112,-

Artikkelnr          Størrelse        Førpris  Tilbudspris
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Flotte DNA- og RNA-byggesett fra Molymod.
Settene leveres umontert i hendige esker, og elevene 
kan bygge og demontere dem gjentatte ganger. DNA-
byggesettene 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 protensyntesen.

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

Art.nr: 06067  DNA-byggesett, 12-lag, før 260,- NÅ: 208,-

Art.nr: 06066  DNA-byggesett, 22-lag, før 460,- NÅ: 368,-

Art.nr: 15240 Molekylbyggesett: 
Molymod 001, organisk elevsett

Det mest populære settet dekker alle 
organiske forbindelser det er aktuelt å bygge. 

Art.nr: 15280 Molekylbyggesett, 
Molymod 010, biokjemi elevsett

Settet er tilpasset biokjemiundervisning 
på videregående skole.

Art.nr: 15232 Molekylbyggesett: 
Molymod MMP-AT2, barneskole, elevsett

Introduksjonssett tilpasset barneskolen med 
instruksjon for å bygge over 30 ulike molekyler. 

TILBUD PÅ EN REKKE FLOTTE MOLYMOD BYGGESETT

Før: 210,-

NÅ: 168,-
Før: 100,-

NÅ: 80,-

Art.nr: 15249 Molekylbyggesett: 
Molymod MMS-033, biologi elevsett

Sett tilpasset biologiundervisning på 
videregående skole. Utviklet av norsk 
lærer i samarbeid med Molymod.

Før: 240,-

NÅ: 192,-
Før: 260,-

NÅ: 208,-
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TILBUD PÅ EN REKKE FLOTTE KERN VEKTER

Art. nr. 15505 Kern EMB 500, 500/ 0,1 g

Spesifikasjoner: 
•	 Veieområde: 0 - 500 g
•	 Nøyaktighet: 0,1 g
•	 Mål på veieplaten: 150 mm Ø
•	 Batteri: 9 V (inkludert)

Før: 490,-

NÅ: 392,-

Art. nr. 15504 Kern EMB 2000, 2200/ 1 g

Spesifikasjoner: 
•	 Veieområde: 0 - 2200 g
•	 Nøyaktighet: 1 g
•	 Mål på veieplaten: 150 mm Ø
•	 Batteri: 9 V (inkludert)

Før: 490,-

NÅ: 392,-

Flott presisjonsvekt fra Kern. Vekten kan veie i gram og 
i prosent, samt enhetsveiing. 
Kalibreres med eksternt kalibreringslodd. Vekten har 
mulighet for tilkobling til datamaskin med RS232-kabel 
(krever tilleggs-utstyr i form av programvare og kabler).

Art. nr. 15502  Kern PCB-200-2, 
200/ 0,01 g

Før: 2 400,-

NÅ: 1 920,-

Spesifikasjoner:
•	 Måleområde: 0 - 200 g
•	 Oppløsning: 0,01 g
•	 Presisjon: 0,02 g
•	 Mål på veieplate: 105 mm Ø
•	 Totalmål: 165 x 230 x 80 mm

Presisjonsvekt med høy nøyaktighet og god kvalitet
Denne vekta har et stort display som viser vekt med 
1 mg nøyaktighet. Presisjonsvekten fra Kern har 
kalibreringsmulighet med eksternt kalibreringslodd. 
Leveres med glasskjermer med 3 skyvedører. Mulighet 
for enhetsveiing, veiing i gram og prosent.

Art. nr. 15501  Kern PNS 600-3, 600 g/ 1 mg

Før: 7 200,-

NÅ: 5 760,-

Spesifikasjoner:
•	 Veieområde: 0-600 g
•	 Nøyaktighet: 0,001 g
•	 Presisjon: +/- 0,003
•	 Mål på veieplate: 140 mm Ø



Alle priser er eks. mva www.fybikon.no

TIL KJEMIROMMET

Vi har lenge fått etterspørsel etter et stativ 
for oppbevaring av byretter. Vi har nå 
funnet dette stativet som oppbevarer 12 
byretter med volum på 50 ml på en sikker 
måte. Stativet festes på vegg. Leveres 
flatpakket. Materialene er av tre og metall.
Mål ferdigmotert: 80 x 7,5 x 60 cm.

Art.nr: 01008 Byrettestativ

Før: 580,-

NÅ: 435,-

Art.nr: 15139 Byrette, 50 ml, økonomi

Byrette på 50 
ml med sidestilt 
teflonhane. Kalles 
økonomi grunnet 
at denne er uten 
Schellbakkstripe og 
har blå skrift som 
ikke er syrnet inn i 
glasset. Inndeling 
1/10 ml. 
Lengde ca 76 cm.

Før: 140,-

NÅ: 112,-

Art.nr: 15142 Byrette, 50 ml, standard

Byrette på 50 
ml med rettstilt 
teflonhane. Denne 
varianten har brun 
skrift som er syrnet 
inn i glasset for 
lang holdbarhet. 
I tillegg har den 
Schellbachstripe 
(hvit bakgrunn) 
som letter 
avlesningen.  
Inndeling 1/10 ml. 
Lengde: 78 cm.

Før: 280,-

NÅ: 224,-
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Art.nr: 15142 Byrette, 50 ml, standard Flott og prisgunstig destillasjonsapparat tilpasset 
undervisningsbruk. Benyttes til å lage destillert vann.
Leveres med en 3000 W kromforniklet varmer og støpsel 
16A 2P+J 230V 6H IP44 (Enfas/Trepolet) for ekstra sikkerhet 
mot varmgang i stikkontakt. Glassdeler i svært høy kvalitet. 
Kompakt design gjør det egnet både for montering på vegg, 
eller ha stående på en benk. Destillasjonsapparatet gir meget 
rent vann med ledningsevne på mellom 3 og 4 µs/cm.

Spesifikasjoner:
•	 Kapasitet: ca. 4 L/time
•	 pH på destillat: 5.0 - 6.5
•	 Ledningsevne på destillat: 3.0 - 4.0 µs/cm
•	 Temperatur på destillat: 35 - 50 ºC
•	 Mål på apperatur (DxWxH): 50 x 15 x 45 cm
•	 Norsk og engelsk bruksanvisning

Art.nr: 15211 Destillasjonsapparat, 4L/t

Før: 4 800,-

NÅ: 3 840,-

Før: 25 000,-
NÅ: 23 400,-

Mini gasskromatografen er utviklet og designet for skolebruk. Den benyttes 
til å separere, analysere og identifisere stoffer i en flyktig væskeprøve eller 
gassprøve. Gasskromatografen har en helt unik detektor som benytter luft 
som bæregass, noe som gjør forsøk i skolen meget enkle og rimelige å utføre. 
Dersom man ønsker har man mulighet til å koble på andre bæregasser. 

Forbindelser som kan detekteres med Vernier mini-GC Plus er: alkoholer, 
aldehyder, amider, aromatiske hydrokarboner, karboksylsyrer, heterosykliske 
forbindelser, estere, etere, halogenerte hydrokarboner, ketoner, nitriler, 
aromatiske nirtoalkaner, fosfonater og sulfider. Programvare for PC/ Mac 
følger med. 

Innhold:
•	 Vernier Mini gasskromatograf
•	 Bærevæske
•	 Hamiltonsprøyte
•	 To ekstra septer
•	 Strømkabel og USB-kabel
•	 Forsøksbok med mange spennende forsøk
•	 Programvare
•	 Bruksanvisning

For fullstendig spesifikasjoner se mer på vår 
nettside. 

Art.nr: 28100 Gasskromatograf, Vernier Mini GC Plus
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Med dette oppsettet får du enkelt den lettløpte motoren til å gå. Det galvaniske 
elementet vil gi strøm i flere timer selv uten saltbro. Dersom det er ønskelig å sette 
opp utstyret med saltbro settes holderen over 2 begerglass på 100 ml istedenfor ett 
på 250 ml som vist på bildet.

Art.nr: 24053 Galvanisk element, sett

Inkludert i settet:
•	 Elektrodeholder, universal
•	 Tønnefot
•	 Motor på stang
•	 To elektrisk ledninger, 25 cm
•	 En kobber elektrode og en zink elektrode

Ikke inkludert, men nødvendig: 
•	 Løsning av f.eks kobbersulfat
•	 Begerglass (100 eller 250 ml)

Før: 320,-

NÅ: 256,-

Art.nr: 24033 Elektrodeholder, universal Flott elektrodeholder som passer både til flate 
og runde elektroder. Passer meget flott til ulike 
elektrokjemiske forsøk.

Denne universalholderen har et meget smart 
design, og passer både til runde og flate 
elektroder. Den passer til begerglass på 100 
eller 250 ml. Holderen har utgang for 2 stk 
bananplugger på 4 mm slik at man kan koble 
f.eks en elektropropell eller et voltmeter direkte 
til cellen. 

Før: 60,-

NÅ: 42,-

Art.nr: 15136 Slipsett, 9 deler
Slipsett (destilasjonssett) til organisk kjemi. NS 
14/23 slip på alle enkeltdeler. Innhold:
•	 1 stk. pæreformet kolbe 50 ml 
•	 1 stk. destilasjonsforgrening 
•	 1 stk. liebigkjøler 150 ml. totalengde 260 

mm. 
•	 1 stk. termometeradapter med skruelås 
•	 1 stk. forlagsrør 1 stk. luftinntaksrørsrør 1
•	  stk. skilletrakt 50 ml. sylindrisk med 

teflonhane 
•	 1 stk. propp 
•	 1 stk. termometer -10 - 110 ºC (ikke slip)

Før: 690,-

NÅ: 552,-
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Art.nr: 15213  Tørkeskap, 18 L

Rimelig tørkeskap i god kvalitet og fin design. 

Spesifikasjoner:
•	 Temperaturområde: +10 - 300 °C
•	 Oppløsning: 0,1 °C
•	 Programeringstid: 0 - 9999 min
•	 Alarm for over-temperatur
•	 Innerskap i rustfritt stål
•	 Varmeisolerende dør med stort inspeksjonsvindu
•	 2 Hyller inkludert (kan reguleres i ulike høyder)
•	 Utvendig mål: 410 x 410 x 620 mm (WxDxH)
•	 Vekt: 27 kg

Før: 3 900,-

NÅ: 2 925,-

Ulike salter inneholder metallioner som gir karak-
teristiske farger. Morsomt og lærerikt forsøk.

Settet inneholder:
•	 25 stk magnesiastift
•	 25 g natriumklorid
•	 25 g kobbersulfat
•	 25 g kaliumklorid
•	 25 g strontiumklorid
•	 25 g litiumklorid
•	 1 stk veiledning på norsk

Man bør i tillegg ha vernebriller, gassbrenner og 
mikroplate i porselen til dette forsøket.

Art.nr: 15156 Flammeprøvesett

Før: 450,-

NÅ: 360,-

Flott og robust digitalt vannbad som er utviklet 
for bruk i skolen. Prisgunstig samtidig som 
kvaliteten er meget god. Tanken i vannbadet 
er i rustfritt stål. Bærehåndtak på sidene gjør at 
vannbadet enkelt kan flyttes på.

Art.nr: 15205 Vannbad, 4 L, digitalt

Før: 5 200,-

NÅ: 4 680,-

Spesifikasjoner:
•	 Temperaturområde: 5-99 °C
•	 Temperaturregulering: ± 1 °C
•	 Nøyaktighet:  ± 0,2 °C
•	 Vannkapasitet: 4 L
•	 Indre mål: 300 x 150 x 150 mm
•	 Vekt: 4,7 kg
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TIL FYSIKKROMMET

Meget prisgunstig bølgetank utviklet til 
demonstrasjon i undervisning.

Bølgetanken demonstrerer bølger i vann, og 
fenomener som bølgeutbredelse, refleksjon, 
interferens, brytning og diffraksjon kan studeres. 
På toppen av karet, over glassplaten fyller man 
i vannet. Under glassplaten sitter et skråstilt 
speil. Speilet reflekterer bølgene som oppstår på 
vannoverflaten. Bølgene kan dermed studeres på 
mattglasskiva, på bordplaten eller projiseres på 
vegg.

Leveres komplett inkludert utstyrseske med 
dippere, linser og stroboskop.

Art.nr: 22017 Bølgetank med stroboskop

Før: 3 900,-

NÅ: 2 925,-

Solid, stor, kraftig og forsegjort båndgenerator 
(Van Der Graff) i god kvalitet som er perfekt til 
demonstrasjon. Båndgeneratoren kan produsere 
gnister inntil 12 cm. Stor forniklet kule i stål med 
uttak for 4 mm bananplugg for å koble til diverse 
tilbehør. Generatoren har også innebygget 
belysning (halogenpære) som har en tørkende 
effekt på beltet for å oppnå maksimal effekt, men 
som også gjør det lettere å se båndets bevegelse 
under demonstrasjoner. Båndgeneratoren kan 
drives enten manuelt eller med nettadatper.

Inneholder:
•	 Komplett generator med nettadapter og 

svinghjul for manuell drift.
•	 Ekstra drivreim mellom motor og remskive
•	 Ekstra silikonbelte/ drivbelte for 

spenningsgenerering
•	 Neonlys enhet
•	 Spinner med nål
•	 Hårdusk på stang
•	 Utladningskuppel med jordet ledning
•	 Isolert ledning med isolert krokodilleklemme, 

ca 1,5 meter
•	 Norsk monteringsanvisning/ bruksanvisning og 

relevante forsøksbeskrivelser med forklaring.

Art.nr: 24029 Båndgenerator

Spesifikasjoner:
•	 Gnistlengde: max. 12 cm
•	 Kulediameter: 270 mm
•	 Nettspenning: 230 V AC
•	 Mål: 730 x 325 x 225 mm
•	 Vekt: ca. 4 kg

Før: 3 400,-

NÅ: 2 550,-



Alle priser er eks. mva www.fybikon.no

Spesifikasjoner:
•	 Gnistlengde: max. 12 cm
•	 Kulediameter: 270 mm
•	 Nettspenning: 230 V AC
•	 Mål: 730 x 325 x 225 mm
•	 Vekt: ca. 4 kg

Et meget prisgunstig sett hvor du kan 
utføre en rekke morsomme forsøk. 
Enkel hurtigkobling mellom de ulike 
delene og oljefri vakuumpumpe gjør 
det meget anvendelig. Vakuumpumpen 
kan kobles til vakuumklokken hvor man 
f.eks kan putte under en halvoppblåst 
ballong eller en kokosbolle som begge 
utvider seg ettersom trykket fallet. Ved 
å plassere en kolbe med varmt vann 
vil man kunne få vannet til å starte å 
koke. Og ved å plassere en ringeklokke 
under vakumklokken vil lyden bli 
merkbart lavere ettersom trykket 
faller. Man kan videre undersøke 
trykk med magdeburske halvkuler. 
Sett halvkulene sammen, tøm for luft 
med pumpen og forsøk å dra de fra 
hverandre. Det er så og si umulig å 
få dem fra hverandre. Det oppstår et 
undertrykk inni kulene og det ytre 
trykket vil holde dem sammen. Det 
følger det også med et fritt fall rør. 
Røret er 1 meter langt med en mynt og 
en fjær inni. Så kan man undersøke hva 
som faller raskest av fjær og mynt før 
man har tømt røret for luft, og etterpå.

Art.nr: 20203 Vakuumsett til demonstrasjon

Før: 2 800,-

NÅ: 2 100,-

Inkludert i settet:
•	 Elektrisk vakuumpumpe med manometer og 

timer samt hurtigkobling til klokke, fallrør og 
magdeburske halvkuler

•	 Vakuumklokke med gummimatte
•	 Magdeburske halvkuler
•	 Fallrør, 1 m langt, Ø 5 mm
•	 Vakuumslanger

Art.nr: 20206 Boyle`s lov Apparat

Før: 1 580,-

NÅ: 1 106,-

Boyles lov beskriver forholdet 
mellom volumet av en gass og et 
trykk. For en gitt mengde av en ideell 
gass ved en uendret temperatur, 
er p [trykk] og V [volum] omvendt 
proporsjonal.

Dette demonstreres på en visuelt 
fin måte i dette apparatet og 
trykkforandringers virkning på volum 
kan direkte avleses. 

Mål:
•	 Høyde: 70 cm
•	 Bredde: 15 cm
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Med dette settet kan elevene 
eksperimentere med sol- og 
brenselcelleteknologi. Settet 
inneholder en reversibel brenselcelle 
som i første omgang kan spalte vann 
til hydrogen- og oksygengass med 
hjelp av elektrisk energi. Enegien 
kan mottas fra medfølgende 
batteripakke eller solcellepanel. 
Underveis vil elevene på en 
pedagogisk måte kunne observere 
hvor mye av hver gass som dannes. 
Den produserte gassen kan så ved 
hjelp av den reversible brenselcellen 
produsere energi igjen, feks ved å 
drive den medfølgende motoren. 
Solcellepanelet kan benyttes til å 
gjøre individuelle forsøk. 

Art.nr: 20300 Brenselcelle- og solenergisett
Før: 760,-

NÅ: 570,-

Inneholder: brenselcelle, vann/gass tank, sol-
celle, motorvifte og batteriholder, samt norsk 
og engelsk veiledning.

Art.nr: 20092 SpacePet/ Rattleback
Space Pet (også kalt rattleback) snurrer kun 
i en retning! Plastlegeme som har en form 
(halv elliptisk kurvet form) som gjør at det kun 
snurrer en vei. Arkeologer fant en stein med 
denne formen, og ble meget overrasket over 
dens egenskaper. Natursteinen ble dannet 
for mange millioner år siden, og har vært 
gjenstand for mye undring opp gjennom 
årene, derfra navnet!

Før: 25,-

NÅ: 15,-

Flott modell i god kvalitet som 
viser prinsippet bak hydroelektrisk 
kraftproduksjon på en meget god måte. 
Kraftverket tilføres vann via slanger fra 
vannkran, eller vannkilde som plasseres 
høyere enn kraftverket. Turbinen er 
koblet til en dynamo som igjen er koblet 
til en motor som kan drive en Newtons 
fargeskive, samt at man har lysdiode som 
begynner å lyse. Man kan i tillegg koble 
til eksterne elektriske enheter. Leveres 
med norsk bruksanvisning. 
Mål på plate: 170 x 250 x 200 mm.

Art.nr: 20105 Vannkraftverk

Før: 1 290,-

NÅ: 832,-
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Komplett sett bestående av en stor 
solfanger og medfølgende varmeveklser 
og solcellepanel. Utstyret er utviklet for 
undervisning.
Solfangeren benyttes til å demonstrere 
hvordan solas strålingsenergi kan 
omdannes til varmeenergi (termisk 
energi). Solinnstrålingen absorberes 
av den sortmalte vannsløyfen. Det er 
et glassdeksel over vannsløyfen som 
minsker varmetapet. Vannpumpen 
sirkulerer vannet mellom vannsløyfen 
og vannlageret (varmeveksleren) 
hvor temperaturendringer kan måles 
direkte. Vannpumpen drives enten av en 
strømadapter eller et solcellepanel.

Art.nr: 21033 Solfanger, demonstrasjonsett
Før: 2 200,-

NÅ: 1 650,-

Spesifikasjoner:
•	 Metallkasse og vannsløyfe i kobber.
•	 Vannpumpe med av/på bryter.
•	 Vannpumpen tåler kontinuerlig drift med 

høy vanntemperatur (inntil 90 grader)
•	 Glassdeksel over vannsløyfen for å minske 

varmetap
•	 Vannpumpen drives med strømadapter 

220V eller solcellepanel
•	 Metallkassen kan stilles inn i ulike vinkler 

for å optimalisere innstrålingen

Art.nr: 21017 Elektromotor på stang

Flott og lettdrevet motor montert på 
stang. Dersom den plassereres i en tønne-
fot (ikke inkludert) vil elevene fint kunne 
koble til annet utstyr mens motoren står 
stødig. Kan enkelt drives av solceller eller 
galvaniske element da den krever veldig 
lite strøm for å virke.

Spesifikasjoner:
•	 Spenning: 1-6 v (DC)
•	 Min drivstrøm: 20 mA
•	 Utgang for bananplugger

Før: 140,-

NÅ: 98,-
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Art.nr: 26025 Høyspenningskilde, 0-6 kV

Spenningskilden kan reguleres trinnløst fra 
50 - 6000 V, og har i tillegg uttak for 6,3 V/2 
A som typisk brukes som glødespenning for 
elektronstrålerør. Apparatet er utstyrt med 
sikkerhetsbøssinger.

Før: 3 300,-

NÅ: 2 310,-

Art.nr: 20319 Solcellebil med oppladbart 
batteri

Ferdig montert solcellebil. Ved å lade opp 
bilen i sola kan du ta den med inn i skyggen/
mørke og kjøre den. Illustrerer mulighetene 
for å lagre solenergi.

Før: 120,-

NÅ: 90,-

Denne solovnen 
demonstrerer 
effektivt overføringen 
av energi fra 
solstråling til termisk 
energi. Lys fra solens 
stråler reflekteres av 
en parabolsk reflektor 
med diameter på 30 
cm.

•	 Høyde: 45 cm

Art.nr: 20322 Solovn

Før: 360,-

NÅ: 288,-

Art.nr: 20093 UV-perler, pk. á 500 stk

UV-perlene vil gå fra fargeløse til å få farge 
når de utsettes for UV-stråling, enten fra 
sollys eller fra en UV-lampe. De kan benyttes 
i mange morsomme eksperimenter for å vise 
effekt av solkrem, solbriller eller lignende. 

Før: 120,-

NÅ: 84,-

Art.nr: 20317 Brenselcellebil med tanker 
og solcellepanel

Brenselcellebil med en reversibel brenselcelle 
som i første omgang kan spalte vann til hy-
drogen og oksygengass med medfølgende 
solcelle, for deretter å bruke gassen som 
drivstoff til å kjøre bilen. 

Før: 920,-

NÅ: 736,-

Art.nr: 24052 Transformasjonssett, 3 spoler 
og U-og I-kjerne
3 elevspoler (åpning 20 x 20 mm) med ulikt 
antall vindinger (200, 400 og 600), samt en U- 
og I-kjerne for å demonstrere transformasjon 
av strøm.

Før: 990,-

NÅ: 792,-
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TIL BIOLOGIROMMET

Art.nr: 04008 Dyrecelle, Somso mod: ZoS 110

Før:  2 390,-

NÅ: 2 151,-

Fin og detaljert modell av 
en dyrecelle, ca 10 000x 
forstørret. Somso er kjent for 
utrolige detajer som forsvinner 
i rimeligere modeller.
•	 Størrelse: 22 x 18 x 18 cm
•	 Vekt: 1000 g.

Art.nr: 03017 Øret, 3x, DS3 Somso

Før:  2 490,-

NÅ: 2 241,-

Meget flott modell av 
øret i høy kvalitet fra 
Somso. Trommehinne 
med hammer og am-
bolt, samt buegangene 
med stigbøylen kan tas 
ut. Montert på plate 
med beskrivende tekst. 
Delbar i tre enheter.

•	 Mål: 21 x 32 x 19 cm
•	 Vekt: 1200 g

Meget flotte detaljer
SOMSO KVALITET

Art.nr: 03095 Øret, økonomi

Modell av øret som er 4x forstørret.
Leveres på base. I 5 deler. Mål: 33 x 23 x 20 
cm. Vekt: 1200 g.

Før:  720,-

NÅ: 576,-

Art.nr: 03082 Øret, 3x forstørret, E10 3B

Modellen består av ytre-, mellom- og indre 
øret. Avtagbar trommehinne, hammer, am-
bolt og stigbøyle samt høre- og balansenerve. 
Mål: 34 x 16 x 19 cm. Vekt: 1250 g.

Før:  1 190,-

NÅ: 1 071,-

Art.nr: 03097 Hjerte, 2x, økonomimodell

Før:  490,-

NÅ: 392,-

Leveres på base. 
•	 Størrelse: 16 x 13 x 33 cm 
•	 Vekt: 650 g 
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Art.nr: 03098 Torso, økonomimodell 17-deler, med åpen rygg

Modellen kommer i naturlig størrelse, og leveres 
med følgende avtagbare deler:

Før: 2 600,-

NÅ: 1 950,-

•	 Venstre del av storehjernen
•	 Venstre del av lillehjernen
•	 Høyre og venstre lunge
•	 Hjerte (2-delt)
•	 Lever
•	 Magesekk (2-delt)
•	 Halve nyren
•	 Halve urinblæren
•	 Den 7. brystvirvelen
•	 Tynntarmen
•	 Tykktarmen (3-delt)

Art.nr: 06009 Automatisk blodlansetter, 
pk. á 100 stk

Automatisk 
tilbaketrekking av 
lansetten sørger 
for hygienisk 
og smertefri 
blodtagning. 
Dette er blitt en 
populær erstatning 
for vanlige 
lansetter, og letter 
prøvetagningen 
betraktelig.

Før: 185,-

NÅ: 148,-

Blodserum for blodtypebestemmelse til ABO-systemet

Blodserumet leveres i dråpeflasker. To bloddråper 
avsettes på et glatt underlag, f.eks et objektglass. 
Drypp en dråpe anti A-serum i den ene bloddråpen 
og en dråpe anti B-serum på den andre. Etter 
sammenrøring vil blandingene oppføre seg ulikt 
avhengig av blodtype. 

Art.nr: 06004  Blodserum Anti-B, før 140,- NÅ: 112,-
Art.nr: 06003  Blodserum Anti-A, før 140,- NÅ: 112,-

Art.nr: 06008 Desinfiserende servietter, pk. 
á 100 stk

3 x 3 cm store servietter som er foldet i hvert 
sitt papir for den beste hygIene
Innholder: 70 % isopropanol.
Størrelse: 3 x 3 cm.

Før: 35,-

NÅ: 28,-

Vi selger også Anti-D blodserum for å undersøke Rhesussytemet. 
Artikkelen finner du på våre nettsider.
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Art.nr: 15509 Elektroforesekar, liten modell

Prisgunstig elektroforesekar tilpasset undervis-
ningsbruk. Karet leveres med kammer for 3, 5 
og 9 brønner. Strømmen slås automatisk av når 
lokket åpnes. Transparent lokk gjør det enkelt 
å følge med underveis. Eget kar som gelen 
settes i under støping gjør at man slipper å for-
segle i endene, og gjør støpingen meget enkel.

Spesifikasjoner:
•	 Gelstørrelse: 48 x 75 mm
•	 Buffer volum: 150 ml
•	 Maksimal spenning: 100 V
•	 Mål: 250 x 90 x 50 mm

Før: 1 760,-

NÅ: 1 320,-

Art.nr: 15524 Strømkilde, elektroforese, 
70/125 V

Prisgunstig strømkilde som kan kjøre to 
geler samtidig, enten på 70 V eller 125 
V. Lav amper på 300 mA. Dobbel utgang 
med sikkerhetsbøssinger

Før: 1 900,-

NÅ: 1 520,-

Justerbare mikropipetter beregnet til undervisning

 02228      1 - 10 µl
 02229  10 - 100 µl
 02232          100 - 1000 µl
     
 

480,-  360,-
480,-  360,-
480,-  360,-
  

Artikkelnr    Størrelse     Førpris        Tilbudspris

Rimelige mikropipetter i god kvalitet og med 
ergonomisk utforming som gjør det meget 
behagelig å arbeide med pipetten. Mikropipettene 
leveres ferdig kalibrert.

Art.nr: 12003 Agar på flaske, 250 ml

Kjøttpeptonagar 
til fremstilling 
av generelle 
bakterier. En 
flaske vil holde 
til omlag 15 
petriskåler. 
Innholdet smeltes 
i vannbad 30-
45 min før de 
overføres til 
sterile petriskåler.

Før: 120,-

NÅ: 90,-
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Art.nr: 10211 Digital kameralupe, WiFi, 2 MPx

Flott verktøy å ha med seg ut i felt eller til benyttelse i 
klasserommet. Passer bra for å studere objekter som blad, 
stein, trestamme eller insektsdeler. Det medfølgende stativet 
kan benyttes til å studere mikropreparater. Kamera med 2 MPx 
kobles trådløst til iOS eller androide enheter. I tillegg til å ta 
stillbilder, kan det også ta kortere sekvenser med video. 

Spesifikasjoner:
•	 Oppløsning: 1920 x 1080 pixler
•	 Sensor type: CMOS
•	 Forstørrelse: 10-300X zoom
•	 Video: 30 fps ved VGA resolution
•	 Fokuseringsområde: 10-150 mm

Før: 1 300,-

NÅ: 975,-

Denne stereolupen har svært god optikk og dybdeskarphet. 
Modellen leveres med trinokulært hode, hvor kameratubus 
har inkludert en 0,5X C-mount adapter for direkte feste 
av kamera, og som gir et reelt bilde på skjerm. Bildet viser 
modellen med binokulært hode.

Spesifikasjoner:
•	 Forstørrer totalt: 7- 45X trinnløst
•	 Trinokulær tubus for tilkobling til videokamera
•	 Vidvinkelt okularpar WF10X/ 20mm
•	 Zoomrate: 6:5:1
•	 Påfallende og gjennomfallende justerbar ledbelysning
•	 Leveres med beskyttelseshette, øyehvilere og kontrast-

skive
•	 Garanti: 5 år

Art.nr: 10113 Stereolupe med trinnløs forstørrelse 
og trinokulær tubus

Før: 4 200,-

NÅ: 3 150,-

Art.nr: 10111 Stereolupe Fybikon ST-40A-2L

Meget god stereolupe for skoler. Leveres med 
fast fot som forenkler innstillingen. Lupen gir 
en total forstørrelse på 20x og 40x.

Før: 1 960,-

NÅ: 1 568,-
Spesfikasjoner:
•	 Total forstørrelse: 20x og 40x.
•	 Vidvinklet okularpar WF10X
•	 Uavhengig fokusering av det ene okularet
•	 Innebygd påfallende og gjennomfallende halogenbelysning
•	 Fast stativfot
•	 Leveres med øyehvilere, støvhette og objektskive 
•	 Garanti: 5 år
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Trinokulært mikroskop med adapter for tilkobling til 
kamera. Optikken er meget god med objektiver som gir et 
skarpt og krystallklart bilde. Ergonomisk design.

Art.nr: 10009 Mikroskop trinokulært MIC-30

Før: 4 900,-

NÅ: 3 920,-

Dette mikroskopet har oppladbar LED-belysning som gjør det mulig 
å benytte det uten strømuttak. Et flott mikroskop med god optikk og 
mekanikk. Ergonomisk utforming med bærehåndtak. Forstørrer fra 40 - 
1000 ganger.

Spesifikasjoner:
•	 Monokulært hode med vidvinklet 10x okular, WF10/ 18mm
•	 Akromatiske objektiver: 4x, 10x, 40xR, 100xR
•	 Innebygd kondensor, N.A. 1,2 med irisblender
•	 Objektbord med kryssbord og separat fin- og grovinnstilling
•	 Justerbar oppladbar LED-belysning
•	 Inkludert strømkabel og støvhette
•	 Garanti: 5 år

Før: 2 950,-

NÅ: 2 360,-

Art.nr: 10104 Mikroskop monokulært, BS-101, oppladbar LED-belysning

Prisgunstig elevmikroskop som forstørrer fra 40 - 400x. 
Halogenbelysning gir godt lys.

Spesifikasjoner:
•	 Total forstørrelse:  40 - 400 ganger
•	 Vidvinklet 10x okular, WF10/ 18 mm
•	 Tredelt revolver
•	 Akromatiske objektiver: 4x, 10x, og 40xR 
•	 Innebygd kondensor, N.A. 0.65 m/irisblender
•	 Objektbord med enkle objektklemmer
•	 Innebygd 6V/20 W halogenlampe med kondensor
•	 Leveres med støvhette og blåfilter

Art.nr: 10101 Mikroskop monokulært, XSP-61

Før: 1 150,-

NÅ: 920,-

Spesifikasjoner:
•	 Total forstørrelse: 40-1000 ganger
•	 Trinokulært hode 
•	 Vidvinklet okularpar WF10x/ 18mm
•	 Akromatiske objektiver: 4x, 10x, 40xR og 100xrR
•	 Fokuserbar abbekondensor med irisblender, N.A. 1.25
•	 Objektbord med kryssbord
•	 Separat skrue for grov- og fininnstilling
•	 Justerbar ledbelsyning: 3W som er oppladbar
•	 Leveres med C-mount 0,5x adapter for kameratilkobling
•	 Garanti: 5 år
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Go Direct® selvstendige sensorer

Vernier har til nå lansert over 40 selvstendige sensorer, som er i serien Go Direct®. Navnet 
kommer av at de enkelt og greit kobles direkte til din enhet, enten det er en datamaskin, 
Chromebook, nettbrett eller smarttelefon, uten behov for en datalogger eller annen interface. 
De kan enten kobles med USB-kabel eller trådløst med blåtann. Fordelen med trådløs 
tilkobling er at man slipper at ledninger er i veien under forsøket. Last ned Vernier sin gratis 
prisbelønte programvare/applikasjon (Graphical Analysis™ 4) hvor du får opp graf, tabell, kan 
utføre statistiske beregninger og mye mer. Med denne programvarene kan du koble til flere 
sensorer slik at du f.eks kan logge trådløst både oksygen- og karbondioksidgass under et 
fotosynteseforsøk. 
Go Direct® serien passer for alle, fra grunnskolen og opp til høyskoler/universitet.

Art.nr: 28315 Go Direct® O2-gassmåler, før: 2990,-   NÅ: 2392,-

Gjør spennende forsøk med fotosyntese, celleånding og respirasjon med Verniers selvstendige 
CO2-gass- og O2-gassmålere/sensorer. Sensorene kobles enten trådløst via blåtann eller kablet med 
USB-kabel til din enhet (fungerer med smarttelefoner, nettbrett, Chromboooks, PC og Mac). Gratis 
programvareapplikasjon er inkludert. Begge sensorene leveres med et lite respirasjonskammer 
som man kan benytte til forsøk med en av sensorene. Dersom man skal benytte begge sensorene 
samtidig trenger man et biokammer (art. 28042 eller 28043) som kjøpes separat. 

Art.nr: 28314  Go Direct® CO2-gassmåler, før: 3150,-   NÅ: 2520-
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En meget brukervennlig multi-sensor som kan 
benyttes til en rekke morsomme forsøk både innedørs 
og utendørs. Ta den med ut i en berg- og dalbane 
eller på en lekeplass, eller benytt den til mer klassiske 
forsøk, hvor du undersøker friksjonskrefter eller 
Newtons lover. Mulighetene er mange, og den kan 
benyttes både på ungdomstrinnet og til fysikk på 
videregående skole eller høgskole/universitet.

Spesifikasjoner:
•	 Måleområde kraft: ± 50 N
•	 Måleområde akselerasjon, 3-akse: ± 16 g
•	 Måleområde gyroskop, 3-akse: 2000 °/s
•	 Tilkobling enten med USB-kabel eller blåtann
•	 Gratis applikasjon med mange funksjoner 

(Graphical Analysis™ 4)

Art.nr: 28306 Go Direct® Kraft- og akselrasjonsensor

Før: 1 690,-

NÅ: 1 352,-

Sensoren kobles enten til datamaskin eller til nettbrett/
smarttelefon. Slik kan den enkelt fraktes mellom ulike 
lokasjoner for å måle radioaktivitet. GM-røret detekterer 
både alfa-, beta- og gammastråling. Det følger med et 
gratis applikasjonsprogram, som på en elegant måte viser 
nedbrytningstiden til isotoper ettersom man logger data 
og får opp en graf mens forsøket gjennomføres. Egen 
knapp som lar brukeren velge lyd eller ikke.
 
Måleren er fin å benytte til forsøk som for eksempel;
•	 Måle bakgrunnstråling fra ulike radioaktive kilder
•	 Studere effekten av radioaktiv skjerming
•	 Måle halveringstid for en isotop

Art.nr: 28309 Radioaktivitetsmåler, Go Direct®

Før: 2 890,-

NÅ: 2 312,-

Magnetfeltsensoren måler komponentene i magnetfeltet 
langs tre ortogonale akser, noe som muliggjør å bestemme 
styrke og retning til magnetfeltet overalt. Sensoren er 
meget allsidig ved at den kan benyttes til en rekke aktuelle 
forsøk som f.eks:

•	 Undersøke magnetfeltstyrke rundt elektromagneter
•	 Måle magnetfeltstyrke rundt strømførende ledninger
•	 Undersøke sammenhengen mellom magnetfeltstyrke 

og avstand til magnetkilden
•	 Undersøke sammenhengen mellom magnetfeltstyrken 

og vindinger per lengdeenhet

Art.nr: 28311 Go Direct® Magnetfeltsensor, 3-akset

Før: 980,-

NÅ: 784,-
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Bruk Go Direct gasstrykksensor til å måle 
gasstrykket i en rekke ulike eksperiment som 
f.eks. Boyles lov eller transpirasjon hos planter. 
Du kan enkelt endre enhet med 7 ulike valg 
(kPa, mmHg, inHg, mbar, psi, atm, torr). Med 
sensoren følger det en sprøyte, slange og 
slangeklemme for enkelt å sette opp Boyles lov.  
 
Spesifikasjoner:
•	 Måleområde: 0 til 400 kpa
•	 Nøyaktighet: ±3 kpa
•	 Tilkobling: blåtann eller usb-kabel
•	 Gratis applikasjon, (Graphical Analysis™ 4)

Art.nr: 28303 Go Direct® Gasstrykksensor

Før: 1 390,-

NÅ: 1 112,-

En meget allsidig lyssensor som 
kombinerer tre sensorer; synlig lys, UV-lys 
og farger (RGB sensor). Med den meget 
raske måleingsraten man har i sensoren 
for synlig lys (1000 Hz) kan man faktisk 
observere flimring i fluorescerende lamper. 
Et veldig fint forsøk for elever i grunnskolen 
er refleksjon av lys. Andre bruksområder til 
sensoren er å undersøke polarisering og se 
på lysintensitet som funksjson av avstand. 
UV-sensoren er ideell å benytte i forsøk 
både med sollys og UV-lamper, mens RGB-
sensoren er fin til fargeanalyser.

Art.nr: 28307 Go Direct® Lys og farge sensor

Før: 1 190,-

NÅ: 952,-

Spirometeret er designet for bruk i 
klasserommet, og er et utmerket valg når 
lungenes kapasitet skal måles. Spirometeret 
kan enkelt kobles til studentenes 
nettbrett eller datamaskin og ved hjelp av 
analyseprogrammet Graphical Analysis™ 
4 kan man enkelt studere respirasjon og 
lungenes funksjon med en sanntids graf. 

Spesifikasjoner:
•	 Måleområde: ±10 L/s
•	 Tilkobling: Trådløst eller USB-kabel

Art.nr: 28333 Go Direct® Spirometer

Før: 3 450,-

NÅ: 2 760,-
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Programmering/koding med Makeblock

Makeblocks lettfattelige og gratis programvare for blokkbasert programmering gir intuitiv 
forståelse for logikken som benyttes i programmering for å få maskiner til å gjøre det vi vil. Det 
er også verdt å merke seg at programvaren kan benyttes både på Legotechnic og Microbit.

Makeblocks enorme utvalg av sensorer og maskinkomponenter gir uendelige muligheter som 
dekker alle behov fra grunnskole til universitetsnivå. Sensorer som detekterer f.eks bevegelse, 
lys, lyd, temperatur og fuktighet gjør at Makeblock sine produktene også med fordel kan brukes 
til morsomme elevforsøk og demonstrasjoner på tvers av de tradisjonelle fagene, samt at de er 
fullt kompatible med programmerings-språkene MIT Scratch, Raspberry Pi og Arduino.

mBot er en enkel opplæringsrobot for STEAM-undervis-
ning og anbefales til ungdomstrinnet. Roboten består 
av mange elektroniske moduler som en LED-lys plate, 
avstands sensor, en IR-sender- og mottaker. Dra-og-
slipp-programvaren gir barna en intuitiv måte å lære 
koding. Med enkle grep vil barna kunne få roboten til å 
utføre oppgaver ved å velge ut «adferdskomponenter» 
og bygge dem til kjeder av helhetlig adferd (blok-
kprogrammering). Med de innebygde sensorene kan 
roboten programmeres til å gjøre flere morsomme ting, 
for eksempel å unngå hindringer og følge linjer på un-
derlaget. Programerings-språket mBlock kan endres til 
ArduinoC med ett klikk. Slik  kan man endre fra nybegynnernivå (blokkpro-
grammering) til et avansert nivå av programmerings undervisning uten å 
måtte bytte til annen programvare. 

Art.nr: 30120 mBot programmeringsrobot

Før: 800,-

NÅ: 720,-

Codey Rocky er en robust, stilig og programerbar robot 
for STEAM undervisning, tilpasset barnetrinnet. Kom-
binasjonen av robust og lettanvendelig robotteknikk 
med blokkbasert programmeringsprogramvare 
(mBlock 5) garanterer at alle nybegynnere kan komme 
i gang med koding i løpet av få minutter. Med enkle 
grep vil barna kunne få roboten til å utføre enkle opp-
gaver ved å velge ut «adferdskomponenter» og bygge 
dem til kjeder av helhetlig adferd (blokkprogrammer-
ing). Med bare ett klikk kan du konvertere din visuelle 
blokk kode til Python-kode og dermed utvide kodefor-
ståelsen i et mer avansert kodespråk.

Mål:165.7 x 128 x 88.55 mm 
Vekt: 599 g

Art.nr: 30100 Codey Rocky programmeringsrobot
Før: 890,-

NÅ: 801,-
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www.fybikon.no

Avsender:
Fybikon A/S
Postboks 8228
4676 Kristiansand

Vi kaller oss Din realfagsleverandør, og vårt mål er å alltid yte vår beste 
service og gi dere den hjelpen dere trenger.


