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Od ponad 50 lat Swift Optical Instruments jest światowym 

liderem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości mikroskopów. 

Ostatnio, aby sprostać rosnącym wymaganiom nauczycieli i studen-

tów, Swift Optical wprowadził całkowicie nową linię produktów 

przeznaczonych do cyfrowego obrazowania. Nasze ciągłe zaanga-

żowanie w poprawę jakości i doskonalenie rozwiązań technicz-

nych sprawia, że zapewniamy najlepszy produkt dopasowany do 

wymagań i budżetu naszych klientów. Na kolejnych stronach 

znajdują się szczegółowe informacje o naszej szerokiej gamie 

mikroskopów. O �rmie Swift
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Se
ria

 M
3 Seria M3 łączy dwa różne mikroskopy w jednym urządzeniu. Umożliwia oglądanie zarówno próbek 

mikroskopowych przy pomocy obiektywów biologicznych (4x, 10x, 40x), jak i makroskopowych przy pomocy 

obiektywu makro 1x – wystarczy zmiana obiektywu i wysokości stolika. Mikroskopy serii M3 są bezprzewodowe, 

Seria  M3

posiadają akumulatorowe oświetlenie LED, są wykonane z metalu i mają kompaktowe rozmiary. Są idealnym rozwiązaniem do 

pracy w sali oraz w warunkach polowych. Przełomowy mikroskop M3-F pozwala porównywać obrazy ze środowisk mikro i makro. 

M3-F to pierwszy i jedyny mikroskop porównawczy w tym zakresie cenowym, umożliwiający nakładanie obrazów.
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Seria M3
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•  Monokularowy mikroskop mikro/makro

•  Okular szerokopolowy WF10x/18 mm

•  4-pozycyjny rewolwer 

•  Obiektywy achromatyczne: DIN 4x, 10x, 40x(S)

•  Obiektyw makro 1x

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Regulowany stolik

•  Wbudowany kondensor 0,65 N.A. z przysłoną irysową i �ltrem oszronionym

•  Akumulatorowy oświetlacz LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Płytka biało/czarna

•  Pojemnik na żywe próbki z pokrywką

M3-M

•  Binokularowy mikroskop mikro/makro

•  Okulary szerokopolowe WF10x/18mm

•  4-pozycyjny rewolwer 

•  Obiektywy achromatyczne: DIN 4x, 10x, 40x(S)

•  Obiektyw makro 1x

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Regulowany stolik

•  Wbudowany kondensor 0,65 N.A. z przysłoną irysową i �ltrem oszronionym

•  Akumulatorowy oświetlacz LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Płytka biało/czarna

•  Pojemnik na żywe próbki z pokrywką

M3-B



Wyjątkowe rozwiązanie mikro/makro • Idealny do sali i warunków polowych

• Unikatowa wersja porównawcza • Ekonomiczne oświetlenie LED
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•  Mikroskop porównawczy M3

•  Optyczny most porównawczy z podziałem: 100% lewy, 100% prawy, 

   obrazy obok siebie, nałożenie obrazów

•  Trinokularowa głowica Siedentopf, nachylona 30°

   (podział światła 100:0/20:80)

•  Okulary szerokopolowe WF10x/18 mm

•  Dwa statywy M3

•  Obiektywy achromatyczne: DIN 4x, 10x, 40x(S)

•  Obiektyw makro 1x

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Regulowany stolik

•  Wbudowany kondensor 0,65 N.A. z przysłoną irysową i �ltrem oszronionym

•  Akumulatorowy oświetlacz LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Płytka biało/czarna

•  Pojemnik na żywe próbki z pokrywką

M3-F



Se
ria

 M
36

00 Na serię Swift M3600 składa się szeroka gama mikroskopów przeznaczonych dla szkół podstawowych, średnich i 

wyższych, oraz, jako ekonomiczne rozwiązanie, dla laboratoriów medycznych i weterynaryjnych. Wszystkie modele mają 

akumulatorowe oświetlacze LED oferujące białe światło bez wydzielania ciepła oraz wygodny uchwyt do przenoszenia.

Seria M3600

Do wyboru modele dopasowane do każdego zastosowania: monokularowe, binokularowe, z łapkami preparatu lub stolikiem mecha-

nicznym, z bezołowiowymi obiektywami achromatycznymi lub semi-plan, a nawet wersja cyfrowa z oprogramowaniem Motic Images 

Plus 2.0 do analizy obrazu.
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•  Głowica monokularowa, pochylona 45°, obracana 360°

•  Okular szerokopolowy WF10x/18 mm

•  Odwrócony 3-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczne DIN: 4x, 10x, 40x(S) – bezołowiowe (RoHS)

•  Oddzielne śruby ogniskowania mikro/makro

•  Prosty stolik z wbudowanym kondensorem 0,65 N.A., przysłoną irysową i łapkami 

preparatu obsługiwanymi jednym ruchem

•  Akumulatorowy oświetlacz LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec, ładowarka i baterie w zestawie

M3601C

Seria M3600
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•  Głowica monokularowa, pochylona 45°, obracana 360°

•  Okular szerokopolowy WF10x/18 mm

•  Odwrócony 4-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczne DIN: 4x, 10x, 40x(S) – bezołowiowe (RoHS)

•  Oddzielne śruby ogniskowania mikro/makro

•  Stolik mechaniczny z uchwytem preparatu

•  Spiralnie zamontowany kondensor Abbego 1,25 N.A.

•  Akumulatorowy oświetlacz LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec, ładowarka i baterie w zestawie

M3602C-3



•  Głowica monokularowa, pochylona 30° z wbudowaną kamerą CMOS 1/2”

•  3 MP – 2048 x 1536 pikseli z wyjściem USB 2.0

•  Okular szerokopolowy WF10x/18 mm

•  Odwrócony 4-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczne DIN: 4x, 10x, 40x(S) – bezołowiowe (RoHS)

•  Oddzielne śruby ogniskowania mikro/makro

•  Stolik mechaniczny z uchwytem preparatu

•  Spiralnie zamontowany kondensor Abbego 1,25 N.A.

•  Akumulatorowy oświetlacz LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec, ładowarka i baterie w zestawie

•  Oprogramowanie Motic Images Plus 2.0 dla Windows

•  Płytka kalibracyjna

M3602C-3DGL

Ergonomiczne rozwiązania i zabezpieczenie optyki przed demontażem

• Ekonomiczne oświetlenie LED • Wbudowany uchwyt do przenoszenia

• Wersje cyfrowe z wbudowaną kamerą CMOS

•  Głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylona 45°, obracana 360°

•  Okulary szerokopolowe WF10x/18 mm

•  Odwrócony 4-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczne DIN: 4x, 10x, 40x(S), 100x(S, Oil) – bezołowiowe (RoHS)

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Stolik mechaniczny z uchwytem preparatu

•  Spiralnie zamontowany kondensor Abbego 1,25 N.A.

•  Akumulatorowy oświetlacz LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec, ładowarka i baterie w zestawie

M3702CB-4
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Se
ria

 M
10 Seria M10 została zaprojektowana z myślą o szkolnictwie średnim i wyższym oraz zastosowaniach profesjonalnych. 

Wszystkie modele oferują optykę klasy semi-plan, wydajne oświetlenie LED oraz głowice bin- lub trinokuklarowe. 

Dla zainteresowanych cyfrową dokumentacją również mamy dwa rozwiązania: model z wysokiej jakości kamerą 3 MP 

Seria M10

oraz model z wbudowanym wyświetlaczem LCD 3” i kamerą 5 MP. Ten drugi umożliwia zapis zdjęć bezpośrednio na kartę SD w 

rozdzielczości 5 MP lub zapis zdjęć/�lmów na komputerze w rozdzielczości 640 x 480. Do dyspozycji jest też analogowe wyjście 

obrazu – RCA.
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Seria M10
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•  Głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylona 45°

•  Okulary szerokopolowe WF10x/20 mm

•  Odwrócony 5-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczny klasy Semi Plan SP: 4x, 10x, 40x(S), 100x(S, Oil)

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Stolik mechaniczny z uchwytem preparatu

•  Kondensor Abbego 1,25 N.A. z regulacją wysokości

•  Oświetlacz LED 3 W z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec

M10B-S

•  Głowica trinokularowa typu Siedentopf, pochylona 45°

•  Okulary szerokopolowe WF10x/20 mm

•  Odwrócony 5-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczny klasy Semi Plan SP: 4x, 10x, 40x(S), 100x(S, Oil)

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Stolik mechaniczny z uchwytem preparatu

•  Kondensor Abbego 1,25 N.A. z regulacją wysokości

•  Oświetlacz LED 3 W z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec

M10T-S



Współosiowy, precyzyjny system ogniskowania • Ekonomiczne oświetlenie LED  

• Wbudowana kamera 3 MP • Wbudowana kamera 5 MP z interaktywnym 

ekranem LCD
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•  Głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylona 30° z wbudowaną kamerą CMOS 1/2”

•  3 MP – 2048 x 1536 pikseli z wyjściem USB 2.0

•  Okulary szerokopolowe WF10x/20 mm

•  Odwrócony 5-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczny klasy Semi Plan SP: 4x, 10x, 40x(S), 100x(S, Oil)

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Stolik mechaniczny z uchwytem preparatu

•  Kondensor Abbego 1,25 N.A. z regulacją wysokości

•  Oświetlacz LED 3W z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec

•  Oprogramowanie Motic Images Plus 2.0 dla Windows

•  Płytka kalibracyjna

M10DB-S

•  Głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylona 30° z wbudowaną kamerą CMOS 1/2.5”

•  Zintegrowany interaktywny ekran LCD 3”

•  3 MP – 2560 x 1920 pikseli z zapisem na kartę SD , 640 x 480 pikseli przez USB,

    wyjścia USB 2.0 i RCA

•  Okulary szerokopolowe WF10x/20 mm

•  Odwrócony 5-pozycyjny rewolwer

•  Obiektywy achromatyczny klasy Semi Plan SP: 4x, 10x, 40x(S), 100x(S, Oil)

•  Współosiowy układ ogniskowania mikro/makro

•  Stolik mechaniczny z uchwytem preparatu

•  Kondensor Abbego 1,25 N.A. z regulacją wysokości

•  Oświetlacz LED 3 W z regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec

•  Oprogramowanie Motic Images Plus 2.0 dla Windows

•  Płytka kalibracyjna

M10LB-S



Se
ria

 S
M
10

0

Seria mikroskopów stereoskopowych SM100 oferuje trzy modele do wyboru. Model SM101 oferuje stałe 

powiększenia 10x oraz 30x, model SM102 oferuje stałe powiększenia 20x oraz 40x, natomiast model SM105 oferuje 

płynną zmianę powiększenia zoom w zakresie 10x – 30x. Wszystkie modele są bezprzewodowe, mają rozbudowany 

Seria SM100

system oświetlania LED (5 możliwych kombinacji), obsługiwane jedną ręką łapki do preparatu oraz regulację dioptryjna dla 

prawego okularu. W ergonomicznym projekcie uwzględniono również uchwyt do przenoszenia oraz wieszak na kabel zasilający. 

Seria SM100 jest idealna dla szkół średnich, wyższych oraz pasjonatów. 
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Seria mikroskopów stereoskopowych SM100 oferuje trzy modele do wyboru. Model SM101 oferuje stałe 

powiększenia 10x oraz 30x, model SM102 oferuje stałe powiększenia 20x oraz 40x, natomiast model SM105 oferuje 

płynną zmianę powiększenia zoom w zakresie 10x – 30x. Wszystkie modele są bezprzewodowe, mają rozbudowany 

system oświetlania LED (5 możliwych kombinacji), obsługiwane jedną ręką łapki do preparatu oraz regulację dioptryjną dla 

prawego okularu. W ergonomicznym projekcie uwzględniono również uchwyt do przenoszenia oraz wieszak na kabel zasilający. 

Seria SM100 jest idealna dla szkół średnich, wyższych oraz pasjonatów. 
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Seria SM100
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•  Głowica binokularowa, nachylona 45°, obracana 360°

•  Okulary szeroko polowe WF10x/20 mm

•  Skokowa zmiana powiększenia (1x, 3x)

•  Śruba ogniskowania makro

•  Podstawa ze stałym ramieniem

•  Trzy oświetlacze LED z 5 kombinacjami ustawień i regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec, ładowarka i baterie w zestawie

SM101-C

•  Głowica binokularowa, nachylona 45°, obracana 360°

•  Okulary szeroko polowe WF10x/20 mm

•  Skokowa zmiana powiększenia (2x, 4x)

•  Śruba ogniskowania makro

•  Podstawa ze stałym ramieniem

•  Trzy oświetlacze LED z 5 kombinacjami ustawień i regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec, ładowarka i baterie w zestawie

SM102-C



Ekonomiczne oświetlenie LED • Wbudowany uchwyt na kabel i rączka do 

przenoszenia • Zmiana powiększeń skokowa lub płynna (zoom) • Obsługiwane 

jedną ręką łapki do preparatu
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•  Głowica binokularowa, nachylona 45°, obracana 360°

•  Okulary szeroko polowe WF10x/20 mm

•  Płynna zmiana powiększenia zoom 10x – 30x 

•  Śruba ogniskowania makro

•  Podstawa ze stałym ramieniem

•  Trzy oświetlacze LED z 5 kombinacjami ustawień i regulacją natężenia

•  Zasilacz 90 V – 240 V (CE)

•  Pokrowiec, ładowarka i baterie w zestawie

SM105-C

Niezależnie czy jesteś wykładowcą szkoły wyższej, technikiem laboratoryjnym, 

badaczem z sektora przemysłowego czy zapalonym pasjonatem mikroskopii, 

mamy w swoje ofercie kamerę mikroskopową dopasowaną do każdego zastoso-

wania i budżetu. Moticam to kompletna rodzina kamer cyfrowych z przetwor-

nikami CMOS od 1,3 MP, aż do 10 MP.

Kamery Moticam bazują na dostarczeniu kompletnego rozwiązania, umożli-

wiającego natychmiastowe przeniesienie się w świat cyfrowej mikrofotogra�i. 

Każda kamera jest dostarczana z oprogramowaniem do analizy obrazu i zestawem 

akcesoriów do podłączenia kamery do mikroskopu.

Skontaktuj się z nami i odkryj nieskończone możliwości i korzyści płynące z 

podłączenia kamery Moticam do mikroskopu.



Swift Optical Instruments
6508 Tri-County Parkway, Schertz, TX 78154 USA

Customer Service: 1-800-275-3716   Fax: 1-210-590-1104

Motic Instruments   (CANADA)
130 - 4611 Viking Way. Richmond, BC V6V 2K9 Canada

Tel: 1-877-977 4717   Fax: 1-604-303 9043

Motic Deutschland GmbH (GERMANY)
Christian-Kremp-Strasse 11, D-35578 Wetzlar, Germany

Tel: 49-6441-210 010   Fax: 49-6441-210 0122

Motic Incorporation Ltd.   (HONG KONG)
Rm 2907-8, Windsor House, 311 Gloucester Road,

Causeway Bay, Hong Kong
Tel: 852-2837 0888   Fax: 852-2882 2792

Motic Spain, S.L. (SPAIN)
Polígon Industrial Les Corts, Camí  del Mig, 112

08349 Cabrera de Mar, Barcelona, Spain
Tel: 34-93-756 6286   Fax: 34-93-756 6287

www.swifteurope.com

Design Change: The manufacturer reserves the right to make changes in instrument 
design in accordance with scienti�c and mechanical progress, without notice and 
without obligation.

SWIFT OPTICAL INSTRUMENTS, INC. Copyright © 2002-2013. All Rights Reserved.
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Dystrybutor w Polsce
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