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Arquivo com rodas 

 

 
 
 
 
 

CODIGO DESCRIÇÃO CAPACIDAD GAVETAS BANDEJAS 
C28N 

DIMENSÕES  
(l x p x h) (mm) 

PESO 
(vazio) 

PESO 
(arquivo+C28N) 

PESO 
(completo) 

03-B13440B Arquivo para cassetes 11.520 12 168 564 x 725 x 1000 159 kg 173 kg 235 kg 
03-V60480B Archivio para laminas 51.840 9 126 564 x 725 x 1000 138 kg 149 kg 424 kg 
03-V40B4B Arquivo misto para 

cassetes/laminas 
34.560 L 
3.840 C 

10 
(L 6 e C 4) 

140 564 x 725 x 1000 145 kg 157 kg 361 kg 

 
   Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 

 
 

CUIDADO PEDIR 
SEPARADAMENTE 
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Arquivo para blocos azuis e / ou escorregadores, equipado com rodas e alças para 
transporte. 
Cômoda de metal, projetada para o armazenamento de blocos (inclusões de parafina) e / 
ou lâminas, coberta na parte superior com um tapete azul centorighe com borda 
antiqueda (altura 25 mm), para permitir o suporte de bandejas de lâminas, evitando que 
estas escorregar e cair enquanto se move. O número de gavetas varia de acordo com o 
modelo necessário (consulte a tabela abaixo). 
Garantia: 10 anos. 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 
Estrutura de suporte:   Fabricado em chapa de aço espesso 12/10 revestido a pó. 

As colunas verticais permitem a inserção de gavetas de duas alturas frontais diferentes, para que o 
arquivo possa ser personalizado. 

Fecho frontal:  O fechamento pode ocorrer através de três tipos diferentes de bloqueios, a sua escolha: o bloqueio de 
chave, o bloqueio de código e o bloqueio de bloqueio remoto. 

Gavetas:  Fabricado em chapa de aço espesso 12/10 
revestido a pó. Cada gaveta tem uma capacidade 
máxima de 75 kg. 

                                               A gaveta para armazenar os slides tem 100 mm de 
altura (altura útil 82 mm), enquanto a gaveta do 
bloco tem 75 mm de altura (altura útil 57 mm). As 
gavetas têm uma superfície interna útil, igual a 
(459 x 612) mm. Cada gaveta contém 12 bandejas 
plásticas para manter as linhas de amostras 
separadas. As bandejas simplificam as operações 
de enchimento e permitem uma coleta mais fácil, 
na necessidade de reexame das amostras. 
Cada gaveta é montada em guias deslizantes que 
permitem acesso a toda a superfície da gaveta, 
com uma trava de limite de segurança. 
Os rolamentos deslizantes das gavetas removíveis 
são feitos de POM (polioximetileno acetal ou resina 
acetal): isso permite um deslizamento silencioso 
das gavetas, mantendo as características 
mecânicas dos rolamentos de aço, geralmente 
utilizados. 

Cada gaveta está equipada com um             
dispositivo de travamento, de modo que, 
quando uma gaveta está aberta, a 
abertura das outras é impedida. Isso exclui 
amplamente o risco de o gabinete tombar 
para a frente. 
Cada arquivo também é equipado com um  
sistema de segurança específico: todas as 
gavetas estão equipadas com uma catraca 
montada à direita sob a alça para impedir 
que as gavetas saiam ao se mover. 

                                               As gavetas estão equipadas com uma alça de 
alumínio completa com tampas laterais, cartão de 
identificação e película transparente de proteção 
"cellux". 
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Capacidad:  Cada gaveta está equipada com bandejas de plástico. Cada bandeja plástica pode conter cerca de 480 slides ou 
80 pequenas caixas de parafina. Cada gaveta pode conter até 5.760 slides ou até 960 blocos de parafina. 
N. B. A capacidade dos 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 na 
parafina). 
Cada gaveta está equipada com bandejas de plástico. Cada bandeja plástica pode conter cerca de 480 slides ou 
80 pequenas caixas de parafina. Cada gaveta pode conter até 5.760 slides ou 
até 960 blocos de parafina. 
N. B. A capacidade dos 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 na parafina). 

Rodas:                    O arquivo tem quatro rodas, duas fixas e duas giratórias 
com freios. Cada roda tem uma altura máxima de 
135 mm e um diâmetro de 100 mm. Cada roda tem 
uma capacidade máxima de 100 kg. 

 
 
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. 

 
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. 
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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. 
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