
PRZEMYSŁ KONOPNY I KANNABINOIDOWY

Dbamy o nowoczesne laboratoria



AKCESORIA – ZŁOŻA I KARTRIDŻE DO CHROMATOGRAFII

Firma SiliCycle produkuje wysokiej jakości krzemionki niere- 
gularne oraz sferyczne. Dostępne złoża charakteryzują się szero-
kim wyborem parametrów takich jak: wielkość ziarna, porowatość, 
zawartość węgla, modyfikacje, które pozwalają na dobór odpo-
wiedniego złoża do stosowanej aplikacji.

ANALIZA SKŁADU EKSTRAKTÓW 

Szybką analizę ekstraktu z konopi możemy przeprowa-
dzić za pomocą dedykowanego chromatografu HPLC 
firmy Knauer. System AZURA Cannabis Profiler 
umożliwia oznaczenie 16 kannabinoidów w krótkim cza-
sie. Analizie możemy poddawać zarówno półprodukty  
w procesie produkcyjnym, jak i gotowe wyroby zawie-
rające kannabinoidy. Pozwala nam to nie tylko odpo-
wiednio prowadzić proces produkcyjny, ale także 
określić potencjał suszu konopnego.

EKSTRAKCJA CBD 

System do ekstrakcji nadkrytycznej CO2  
od SFE-Process umożliwia uzyskanie wy-
sokiej jakości ekstraktu z konopi.
Proces ten jest łatwiejszy i nie wyma-
ga dodatkowych etapów przetwarza-
nia końcowego. W przeciwieństwie do 
klasycznych metod, ekstrakt uzyskany za 
pomocą tego urządzenia nie zawiera po-
zostałości rozpuszczalnika.
Jest to jedyna metoda, która umożliwia 
zbieranie terpenów odseparowanych  
od ekstraktu.



OCZYSZCZANIE 
EKSTRAKTÓW

Kompaktowy chromatograf 
preparatywny PLC GILSON® 
jest narzędziem do oczyszcza-
nia szerokiej gamy preparatów. 
Pozwala na zastosowanie prak-
tycznie każdej aplikacji prepara-
tywnej chromatografii cieczo-
wej. Możliwość implementacji 
różnych metod nastrzyku gwa-
rantuje wygodę użytkową.

GILSON CPC VERITY® to system do oczyszczania ekstraktów i produkcji czystych kan-
nabinoidów na zasadzie preparatywnej odśrodkowej chromatografii podziałowej.  
Metoda CPC jest szybkim, jednoetapowym procesem, który można przeprowadzić na dużą  
skalę w celu wyprodukowania kilku kilogramów na dobę produktu o czystości powyżej 99%.



aga-analytical.com.pl

DESTYLACJA PRÓŻNIOWA

Wyparki próżniowe TOPTION to solidne jednostki destylacyjne 
o szerokim zakresie funkcji, łączące bezpieczeństwo z łatwością 
obsługi i niezawodnością. Dzięki automatycznemu napełnianiu 
łaźni wodnej, maksymalnemu współczynnikowi odzyskiwania 
rozpuszczalnika i statycznemu zakresowi regulacji temperatury 
są idealne do złożonych procesów destylacyjnych.

SPRZĘT I MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA 
PRÓBEK PRZED ANALIZĄ HPLC

Homogenizatory marki OMNI International to nieza-
wodne urządzenia charakteryzujące się znakomitymi 
parametrami. Cechują się dużą wydajnością i dokładno-
ścią podczas homogenizacji, jednocześnie zapewniając 
użytkownikowi komfort dzięki cichej pracy i ergono-
micznym rozwiązaniom.

WYMRAŻANIE

Wysokiej klasy zamrażarki niskotemperaturo-
we firmy Haier mogą być wykorzystywane w pro-
cesie odwoskowania (winteryzacji) ekstraktu lub  
do długoterminowego przechowywania próbek.  
Występują w szerokim zakresie pojemności: od  
338 do 828l oraz posiadają certyfikat dla urządzeń 
medycznych wystawiony przez TUV. 


