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Arquivo de gavetas 
 

 
 

    ATENÇÃO: 
A SER ENCOMENDADO 

SEPARADAMENTE 

    

CODIGO DESCRIÇÃO CAPACIDAD 
(cassetes o 

laminas) 

GAVETAS 
(nùmero) 

BANDEJAS C28  
(nùmero) 

DIMENSÕES  
(l x p x h) (mm) 

PESO  
(vazio) 

PESO 
(arquivo+C28N) 

PESO  
(completo) 

03-B34000B Arquivo para cassetes 26.880 12 336 1023 x 725 x 1000  216 kg 250 kg 395 kg 
03-B39650B Arquivo para cassetes 31.360 14 392 1023 x 725 x 1150 250 kg 290 kg 459 kg 
03-B45320B Arquivo para cassetes 35.840 16 448 1023 x 725 x 1325 281 kg 326 kg 520 kg 
03-B51000B Arquivo para cassetes 40.320 18 504 1023 x 725 x 1450 314 kg 364 kg 582 kg 
03-B56600B Arquivo para cassetes 44.800 20 560 1023 x 725 x 1625 345 kg 401 kg 643 kg 

         
03-V77000B Archivio para laminas 67.200 5 140 1023 x 725 x 700 118 kg 132 kg 488 kg 

03-V109000B Archivio para laminas 94.080 7 196 1023 x 725 x 1000 159 kg 179 kg 678 kg 
03-V155000B Archivio para laminas 134.400 10 280 1023 x 725 x 1325 212 kg 240 kg 952 kg 
03-V171000B Archivio para laminas 147.840 11 308 1023 x 725 x 1450 231 kg 262 kg 1.046 kg 
03-V186500B Archivio para laminas 161.280 12 336 1023 x 725 x 1625 253 kg 287 kg 1.142 kg 

         
03-V92B23B Arquivo misto para 

cassetes/laminas 
80.640 V 
17.920 B 

14 
(V 6 e B 8) 

392 1023 x 725 x 1450 265 kg 304 kg 828 kg 

03-V80B22B Arquivo misto para 
cassetes/laminas 

80.640 V 
22.400 B 

16 
(V6 e B 10) 

448 1023 x 725 x 1525 301 kg 346 kg 894 kg 

 
 

  Fabricante:   Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Arquivo para blocos ou lâminas.  Gaveteiro   metálico,   preparado   para   o   arquivamento   de blocos  (inclusões  em  parafina)  
e  de  lâminas.  O  número  de gavetas  varia  consoante  o  modelo  pretendido  (consulte  a tabela da página 4). Garantia: 10 
anos 
 
 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 
 

Estrutura de suporte:  Em folha de aço, espessura 12/10, pintada a pó. Os montantes  verticais  permitem  inserir  gavetas  
de  diversas  alturas  frontais,  de modo a poder personalizar o arquivo. 

Fecho frontal:  O fecho pode ocorrer através de três tipos distintos de fechaduras, à  escolha: a fechadura Key Lock, 
a fechadura Code Lock e a fechadura Remote Lock. 

 
Gavetas:  Em folha de aço, espessura 15/10, pintada a 

pó. Cada gaveta é dotada de 28 caixas em 
material plástico para manter as filas de 
amostras separadas. As  caixas  simplificam  
as  operações  de  enchimento  e  permitem  
ainda  uma remoção   mais   cómoda   das   
amostras,   caso   haja   a   necessidade   de   
as reexaminar. As  gavetas  são  dotadas  de  
paredes  com  ranhura  com  um  
espaçamento  de  17 mm para permitir 
infinitas combinações de separação do 
conteúdo. Cada gaveta está montada em 
guias deslizantes que  permitem o acesso a 
toda a superfície da gaveta, com bloqueio 
de fim de curso de segurança  
 As gavetas são dotadas de puxador de alumínio com tampões laterais, de cartão para identificação e de 
película transparente de protecção em “cellux”.  

 
Capacidade:  Cada gaveta é dotada de 28 caixas em material plástico 

para manter as filas de amostras  separadas.  Cada  caixa  
em  material  plástico  pode  chegar  a  conter cerca  de  
480  lâminas  ou  80  cassetes  (blocos)  em  parafina.  
Cada  gaveta  pode conter até 13.440 lâminas ou até 
2.240 cassetes em parafina.  
N.B.  A  capacidade  de  blocos/gaveta  depende  da  
quantidade  de  parafina;  a capacidade/gaveta foi 
calculada considerando uma espessura média de 7,5 
mm para cada bloco (cassete + espessura da amostra 
incluída em parafina). 
 
N.B. La capienza di blocchetti / cassetto dipende dalla quantità di paraffina; la capienza / cassetto è stata 
calcolata considerando uno spessore medio di 7,5 mm per ogni blocchetto (cassetta + spessore del 
campione incluso in paraffina). 
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Especificações técnicas  

Dados técnicos 

Material Folha de metal 

Dimensões (l x p x h) Veja detalhes na tabela na página 1 

Peso  Veja detalhes na tabela na página 1 

Número de gavetas Veja detalhes na tabela na página 1 

Capacidade Veja detalhes na tabela na página 1 

Embalagem 

Recipiente primário Arquivo embalado diretamente no palete 

Etiqueta Etiqueta de papel adesivo na embalagem externa 

Recipiente secundário Não presente 

Conservação Armazenamento Dada    a    tipologia    de    produto,    não    são    necessárias 
particulares precauções de conservação e armazenamento. 

Avisos 
Classificação do produto O produto é destinado ao uso de pessoal técnico especializado. 

O produto não está classificado como perigoso. 

Modo   de   eliminação    Elimine   segundo   as   normativas vigentes. 

 
Acessórios obrigatórios (pedir separadamente) 

CODIGO DESCRIÇÃO EMBALLAGEM 
03-C28N Caixa  recipiente  a  inserir  nas  gavetas  em  pvc  cinzento,  a  utilizar  quer  para lâminas, quer para blocos de 

quatro compartimentos. 
1 pz. 

03-820.002 Fecho  Key  Lock:  fechadura  centralizada  com  cilindro  de  segurança  
que  inclui  o sistema  anti-viragem  (abertura  de  uma  única  gaveta  
de  cada  vez).  O  sistema  de fecho  standard,  dotado  de  fecho  central  
e  fechadura  de  cilindro,  é  fornecido  com duas  chaves.  O  fecho  
patenteado  actua  simultaneamente  em  todas  as  gavetas. Cada  
armário  está  equipado  com  um  cilindro  distinto  (com  numeração  
diferente). Mediante pedido, está igualmente disponível um cilindro 
com numeração igual. 

 

1 pz. 

03-820.011 Fecho Code Lock: a chave é substituída por uma combinação numérica 
formada por entre quatro a seis números. Com um código master é 
possível programar até vinte códigos individuais que podem, a qualquer 
momento, ser apagados. Graças aos  armários  dotados  de  Code  Lock,  
é  possível  realizar  um  sistema  de  acesso individual.  O  sistema  Code  
Lock  funciona  a  pilhas  e  é  independente  da  rede eléctrica. 

 

1 pz. 

03-ER820013 Fecho Remote Lock: sistema  electrónico  de  fecho  dotado  de  
radiocomandosmanuais. O desbloqueio ocorre por meio de um impulso 
de rádio. As autorizações de  acesso  são  atribuídas  através  da  chave  
de  programação.  A  concatenação  de dois   ou   mais   armários   é   
igualmente   possível   com   o   auxílio   de   elementos específicos.  É  
possível  decidir  dotar  de  fecho  individual  (elemento  de  ligação  de 
dois  pólos) ou único (4 pólos) os armários de  gavetas ligados entre si. 
O sistema Remote Lock é ligado à rede eléctrica. 

 

1 pz. 

 
Acessórios opcionais 

CODIGO DESCRIÇÃO EMBALAGEM 
03-C28S Caixa  recipiente  a  inserir  nas  gavetas  em  pvc  cinzento,  a  utilizar  quer  para lâminas, quer 

para blocos para macro-secções de um único compartimento. 
1 pz. 

03-5000-MDL Mola  espaçadora para  lâminas;  permite  manter  as  lâminas  bem  espaçadas  e  na posição  
vertical.  Disponível  em  embalagens  de  4  un.  para  o  processamento  de uma única caixa 

C28N/C28. Atenção: a utilização das molas implica uma redução de 50% da capacidade do arquivo. 

4 pz. 

03-90320120 Base  para  arquivos,  preparada  para  a  utilização  do  empilhador  (“carregador  de paletes”),  
permite  deslocar  o  arquivo  mesmo  depois  de  o  encher  até  à  sua capacidade máxima sem ter 

de remover o conteúdo. Dimensões: largura 1022 mm, profundidade 695 mm, altura 100 mm. 

1 pz. 

 

CUIDADO PEDIR 
SEPARADAMENTE 
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