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indeks: SE3459

cena: 45,50 zł

Naczynie przelewowe
Przezroczysty cylinder z tworzywa sztucznego, z trzema wylotami 
umieszczonymi na różnych wysokościach, służy do wyznaczania 
gęstości, doświadczeń z ciśnieniem i próżnią oraz eksperymentów 
z optyki. Wszystkie wypustki wylotowe są zamykane korkami do-
łączonymi do zestawu.

Półkule magdeburskie  
do doświadczeń szkolnych
Dwie półkule magdeburskie wykonane z gumy i niewymagające 
pompy do wytworzenia próżni.

indeks: SE3460 

cena: 45,00 zł

indeks: SE3437

cena: 239,00 zł

Naczynia połączone 
Tradycyjna pomoc służąca do prezentowania jednakowego poziomu 
cieczy w naczyniach połączonych, niezależnie od kształtu naczyń.

Dynamometr sprężynowy
Waga sprężynowa (siłomierz) wykonana z trwałego tworzywa, 
o podwójnych skalach. Nielegalizowana.

indeks cena
1 N 714119 29,00 zł
2,5 N 714208 29,00 zł
5 N 714209 29,00 zł
10 N 714210 29,00 zł
20 N 714120 29,00 zł
50 N 714121 29,00 zł
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Zestaw ciężarków z haczykami
Zestaw 6 ciężarków z haczykami, umieszczonych na podstawie 
z tworzywa sztucznego. 
Wymiary: 55 mm x 45 mm x 240 mm.

indeks: SE3531

cena: 189,00 zł

indeks: 713634

cena: 119,00 zł

Bloki metali – 6 różnych, z zawieszkami
Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm), lecz 
wykonanych z różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, 
ołowiu, cynku, stali i aluminium.

indeks: SE3550

cena: 149,00 zł

indeks: 713542

cena: 129,00 zł

Dziesięć sześcianów do wyznaczania 
objętości
Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z mie-
dzi, mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, akrylu, plastiku, miękkiego 
drewna, twardego drewna i nylonu. Jest przeznaczony do doświad-
czeń z wyznaczaniem gęstości, może też służyć jako próbki mate-
riałów o różnej gęstości.

Cztery sześciany z różnych materiałów
Zestaw 4 sześcianów z haczykami, wykonanych z aluminium, 
mosiądzu, żelaza i ołowiu, przeznaczonych do doświadczeń 
z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów. Długość krawędzi 
każdego sześcianu wynosi około 3 cm.
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indeks: SE3467

cena: 519,00 zł

indeks: 712806

cena: 149,00 zł

Klosz próżniowy
Komplet, przy współpracy z pompką próżniową (nie wchodzi 
w skład zestawu), umożliwia ilustrację prawa fizyki mówiącego, 
że dźwięk nie może się rozchodzić w próżni – w miarę zmniejsza-
nia się ciśnienia w kloszu dźwięk dzwonka cichnie. Klosz szklany, 
wyposażony w manometr, dostarczany jest wraz z podstawą i gu-
mową uszczelką, co efektywnie zwiększa wydajność procesu od-
prowadzania z niego powietrza. Budzik jest zasilany bateriami (nie 
wchodzi w skład zestawu).

Przyrząd do badania ruchu jednostajnego 
i ruchu jednostajnie zmiennego
Przyrząd służy do badania własności ruchu jednostajnego i ruchu 
jednostajnie zmiennego. Znajduje zastosowanie na lekcjach fizyki 
i przyrody.
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Zestaw kamertonów
Komplet 2 kamertonów 440 Hz wraz z ciężarkami. Widełki zdej-
mowane. Miękki młotek w komplecie.

Kalorymetr
Kalorymetr składa się z dwóch różnych naczyń miedzianych (wys./
średnica: 75 x 50 mm / 100 x 75 mm) oraz przykrywki miedzia-
nej z zamontowanym w niej mieszadłem i korkiem do termometru 
(nie jest dołączony do zestawu). Mniejsze naczynie (umieszczane 
w większym) ma izolowane nóżki.

Pierścień Gravesanda
Komplet tworzą metalowa kulka i pierścień osadzone w uchwy-
tach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi przez pier-
ścień, podczas gdy oziębiona – przechodzi. Przyrządy służą do 
przeprowadzenia szybkiego i skutecznego doświadczenia dowo-
dzącego istnienia rozszerzalności cieplnej.

indeks: SE3135

cena: 175,00 zł

indeks: SE3192 

cena: 55,00 zł

indeks: SE3166

cena: 79,00 zł

Kaloryka
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