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Csökkenti a mesterséges 
megtermékenyítéshez 
köthető hibák lehetőségét! 
Védi a befektetéseit! 
 
 
 
Az AL-Shield™ egy új megoldást biztosít 
a bika sperma  minta védelmére. 
A hagyományos kriogén hűtőrendszereknél  
megszokott kaniszter eltávolításának 
köszönhető káros hőmérséklet ingadozások 
az AL-Shield™ használatával kiküszöbölhető. 
 
Az innovatív termikus védelem védelmet nyújt 
a hőmérséklet-ingadozások ellen, így: 
• javítja a minta életképességét, 
• magasabb a fogamzás aránya, 
• növekszik a termelékenység. 

 
 
 
 

További információért keresse fel weboldalunk: 
www.wothingtonindustries.com/AlShield 
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Al Shiled™ biztosítja a termikus stabilitást  
a spermium életképségének védelmében 

AIS 1.5 és AIS 3 
Az AIS 1.5 és AIS 3 mesterséges 
megtermékenyítéshez kriogén minta tárolók, 
innovatív AlShield™ kaniszterekkel, 
hosszabb távú tárolását tesz lehetővé 
kriogén hőmérsékleten, a tartósságának 
köszönhetően a legszélsőségesebb körülmények 
között is biztosítja a szükséges teljesítményt, 
a minták védelme érdekében.  
• Robosztus – könnyű bordázott alumínium 

külső szerkezet. 
• Megbízható – A szigorú előírásoknak és a 

legmagasabb minőségi követelményeknek 
megfelelő kialakítás. 

• Biztonságos – Az innovatív új kaniszter 
védelmet nyújt a bika sperma be és ki 
helyezése esetén fellépő káros 
hőmérséklet ingadozások ellen. 



Gyártó: 
Worthington Industries 
200 Old Wilson Bridge Road 
Columbus, Ohio 43085 
Phone: 614.438.3013 
Fax: 614.438.3083 
Toll-Free: 844.273.7517 
mail: cryogenics@worthingtonindustries.com 
Web: http://www.worthingtonindustries.com 

Magyarországi forgalmazó: 
G&G Instruments kft. 
H 1182 Budapest  
Himesháza utca 12. 
Tel: +36 (1) 296-05-62 
Tel: +36 (1) 297-40-00 
Fax: +36 (1) 295-22-40 
mail: info@gandginstruments.hu 
web: http://www.gandginstruments.hu 
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MODEL AIS3 AIS1.5 
Kapacitás 
[Liter] 3.5 1.5 

Üres tömeg 
[Kg] 3 1.8 

Teli tömeg 
[Kg] 6 3 

Nyak átmérő 
[mm] 51 32 

Külső átmérő 
[mm] 220 175 

Teljes magasság 
[mm] 460 375 

Statikus elpárolgás mértéke 
[Liter / nap] 0.14 0.12 

Statikus tárolási idő 
[nap] 25 13 

Kaniszter külső átmérője 
[mm] 39 22 

Kaniszter magassága 
[mm] 125 127 

Kaniszterek száma 
[db] 6 3 

Szalmaszálak tárolási kapacitása egy rétegen 
[0.5ml/0.25ml] 

564/127
2 36/81 

Szalmaszálak tárolási kapacitása két rétegen 
[0.5ml/0.25ml] NA NA 
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