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Bahan Habis Pakai Pure
Lebih fokus pada aplikasi Anda

Portofolio bahan habis pakai Pure menawarkan berbagai produk yang tak tertandingi untuk 
berbagai aplikasi flash dan HPLC preparatif apa pun. Fitur dan peralatan tambahan memastikan 
hasil optimal bahkan untuk pemisahan yang menantang tanpa mengorbankan kenyamanan. 

Kenyamanan Maksimal
Mengembangkan metode flash 
dalam waktu singkat

Peralatan praktis membuat 
pengaturan pemurnian flash 
berlangsung mudah dan cepat:
 ·  Peralatan digital FlashPure Scout 
membantu Anda memilih kartrid 
yang paling sesuai dengan 
kebutuhan Anda

 ·  TLC sampai perangkat lunak 
navigator flash menyederhanakan 
pengoptimalan metode

Berkat tag RFID pada kartrid flash, 
parameter penting dari pengerjaan 
secara otomatis ditransfer ke sistem 
Pure. 

Solusi Terspesialisasi
Fitur yang melebihi ekspektasi 
Anda

Beberapa aplikasi membutuhkan 
perlengkapan khusus. Oleh karena 
itu BUCHI menawarkan solusi 
khusus:
 ·  Kolom kaca untuk kapasitas 
sampel ≥ 300 g

 ·  Perlengkapan solid loader  
tahan hingga 50 bar (725 psi)

 ·  Kolom HPLC prep ID 70 mm  
untuk pemurnian skala besar

Fleksibilitas Tinggi
Beragam solusi untuk aplikasi 
flash dan HPLC prep

Berbagai kolom Pure mencakup 
semua kebutuhan:
 ·  Kartrid flash
 · Sample Loader
 ·  Kolom HPLC prep
 ·  Kolom kaca

Bahan habis pakai tersedia dengan 
berbagai dimensi dan jenis fase 
diam.Selanjutnya semua kompatibel 
dengan sistem flash atau HPLC 
preparatif apa pun di pasar. 
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Bahan Habis Pakai Pure
Portfolio

PrepPure
Kolom HPLC PrepPure diisi dengan silika berkualitas tinggi dan 
memungkinkan kinerja pemisahan resolusi tinggi. Skalabilitas yang 
mudah dari kolom ID 4,6 - 70 mm dan fase untuk aplikasi standar 
atapun yang ditargetkan membuat PrepPure pilihan yang jelas untuk 
hasil terbaik. 

GlasPure
Ketika pemurnian harus ditingkatkan, GlasPure menawarkan fleksibilitas 
maksimum dalam hal skala dan persyaratan pemisahan. Kolom kaca 
dirancang untuk jumlah sampel lebih dari 300 g dan tekanan hingga 50 
bar (725 psi).

Sample Loader
Jenis loading sampel pada kartrid flash atau kolom HPLC preparatif 
memiliki dampak besar pada hasil pemurnian akhir. Dengan portofolio 
loading sampel Pure, ahli kimia memiliki pilihan antara beberapa opsi 
yang mudah. 

FlashPure
Kartrid FlashPure ditawarkan dalam berbagai ukuran, jenis fase diam, 
ukuran partikel dan geometri yang berbeda. Hal ini memungkinkan 
pengguna untuk memilih kartrid flash yang paling sesuai dengan 
kebutuhan pemurniannya. 
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https://www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594058_TLC_and_Scouting.pdf

FlashPure
Untuk berbagai aplikasi flash

Pilih Fase Diam FlashPure Anda
Kondisi ideal untuk hasil pemisahan yang sukses diberikan ketika polaritas senyawa target dan 
fase cocok. Dalam hal masalah kelarutan sampel dalam eluat awal, solid loading adalah pilihan 
(lihat halaman 14).

Pelat TLC 
 ·  FlashPure Silika EcoFlex dan Alumina tersalut
 ·  kaca dan rangka aluminium
 ·  Indikator fluoresensi
 ·  Ukuran 20 × 20 cm

Kolom HPLC
 ·  Diisi dengan FlashPure ID C18
 ·  Ukuran: 4,6 mm ID, panjang  
50/150/250 mm

Menurunkan 
polaritas

Fase Aplikasi ideal

Silika Senyawa polar tinggi dan menengah, fase polar paling populer; 
terutama digunakan untuk aplikasi flash

C18 Senyawa polar dan nonpolar rendah, fase nonpolar yang  
paling populer

Amino Molekul polar tinggi dan menengah, misalnya karbohidrat dan amina

Diol Senyawa polar rendah dan sedang, misalnya lipid

Alumina Berbagai macam molekul, misalnya senyawa asam,  
basa atau senyawa sensitif

Sederhanakan metode optimasi menggunakan perangkat lunak 
NAVIGATOR Pure
Perangkat lunak NAVIGATOR Pure meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan 
menyederhanakan pengoptimalan metode dan mengestimasi hasil TLC atau HPLC. Pelat TLC 
FlashPure dan kolom HPLC menggunakan jenis silika yang sama dengan kartrid FlashPure ID dan 
EcoFlex sehingga memungkinkan hasil terbaik untuk aplikasi upscale.

Informasi teknis dan nomor item lebih banyak tersedia di sini: 
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 ·  Pilih kartrid yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda
 ·  Pelajari lebih lanjut tentang parameter untuk meningkatkan resolusi
 ·  Dapatkan semua perincian teknis kartrid FlashPure Anda untuk  
pengoptimalan metode

 ·  Dapatkan semua nomor barang dan kutipan untuk kartrid pilihan  
dengan mudah

Informasi lebih lanjut mengenai pencari kalibrasi kami:  flashpurescout.buchi.com

FlashPure Scout
Mudah menemukan kartrid Anda dengan FlashPure Scout
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FlashPure  
EcoFlex

FlashPure 

FlashPure
Ikhtisar produk

Kartrid berlabel RFID – – – – – • • – –

Kartrid tanpa label RFID • • • • • – – • •

Karakteristik

Silika • – – – • • – • –

C18 – • – – – – • – •

Amino/Diol – – • – – – – – –

Alumina netral – – – • – – – – –

Ukuran partikel [µm] 50 50 50 60 40 40 40 15 30

Geometri partikel tidak beraturan • – – • • • • – –

Geometri partikel bulat – • • – – – – • •

Ukuran pori-pori [Å] 55 – 75 92-108 92 – 108 50 – 70 53 – 80 53 – 80 53 – 80 30 – 70 92 – 108

Ukuran kartrid [g] 4 – 5000 4 – 5000 4 – 330 8 – 3200 4 – 330 4 – 80 4 – 330 4 – 330 4 – 330

Luer lock fitting Inlet • • • • • • • • •

Luer slip Outlet • • • • • • • – •

Luer lock dengan adaptor luer 
slip fitting outlet

– – – – – – – • –

Kapasitas loading maks. [%]
(berdasarkan berat silika)

10 2,5 5 4 20 20 5 30 5
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FlashPure 
ID

FlashPure 
Select

Kartrid berlabel RFID – – – – – • • – –

Kartrid tanpa label RFID • • • • • – – • •

Karakteristik

Silika • – – – • • – • –

C18 – • – – – – • – •

Amino/Diol – – • – – – – – –

Alumina netral – – – • – – – – –

Ukuran partikel [µm] 50 50 50 60 40 40 40 15 30

Geometri partikel tidak beraturan • – – • • • • – –

Geometri partikel bulat – • • – – – – • •

Ukuran pori-pori [Å] 55 – 75 92-108 92 – 108 50 – 70 53 – 80 53 – 80 53 – 80 30 – 70 92 – 108

Ukuran kartrid [g] 4 – 5000 4 – 5000 4 – 330 8 – 3200 4 – 330 4 – 80 4 – 330 4 – 330 4 – 330

Luer lock fitting Inlet • • • • • • • • •

Luer slip Outlet • • • • • • • – •

Luer lock dengan adaptor luer 
slip fitting outlet

– – – – – – – • –

Kapasitas loading maks. [%]
(berdasarkan berat silika)

10 2,5 5 4 20 20 5 30 5
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www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594044_PrepPure.pdf
Informasi teknis dan nomor item lebih banyak tersedia di sini: 

PrepPure
Performa terbaik untuk aplikasi prep 

Pilih Fase Diam PrepPure Anda
Keberhasilan pemisahan senyawa target dengan HPLC prep membutuhkan polaritas serupa dari 
senyawa target dan untuk sampel yang sepenuhnya larut dalam eluen awal.

Fase Aplikasi ideal Eluen awal

Silika Senyawa polar tinggi dan 
menengah, fase polar paling 
populer

Pelarut organik polar 
menengah atau non polar 
(Heksana, DCM)

C18 Senyawa polar dan nonpolar 
rendah, fasa nonpolar paling 
populer; paling banyak digunakan 
dalam HPLC prep

Air; pelarut organik polar  
(ACN, MeOH)

C18 AQ Senyawa polar ke medium polar 
dalam lingkungan air yang tinggi

Air; pelarut organik polar  
(ACN, MeOH)

C4 Senyawa berat molekul tinggi  
(> 2000 Da), seperti protein/peptida

Air; pelarut organik polar  
(ACN, MeOH)

Spesifikasi

Fase Silika C18 C18 AQ C4

Ukuran partikel [µm] 5, 10, 15 5, 10, 15 5, 10, 15 5, 10, 15

Geometri partikel bulat bulat bulat bulat

Ukuran pori-pori [Å] 60 100 100 300

Panjang kolom [mm] 
ID Kolom [mm]

150, 250
4,6 – 70

150, 250
4,6 – 70

150, 250
4,6 – 70

150, 250
4,6 – 70

Mengapa menggunakan C18 AQ?
Banyak senyawa polar lebih menyukai fase gerak 
yang sangat aqueous karena alasan kelarutan dan 
hanya dapat dipertahankan dengan konsentrasi 
pengubah organik yang minimal. Standar C18 
menunjukkan runtuhnya fase dan resolusi buruk 
yang dihasilkan dari kondisi ini. Ujung polar dari 
C18 AQ memungkinkan stabilisasi fase dan retensi 
senyawa polar yang lebih baik dalam lingkungan 
yang sangat aqueous. 
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www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594056_GlasPure.pdf
Informasi teknis dan nomor item lebih banyak tersedia di sini: 

GlasPure
Peningkatan skala pemurnian

Dimensi fleksibel untuk ukuran sorben apa pun

ID Kolom
[mm] 

Kisaran tekanan 
[bar/psi] Kapasitas [g] menurut panjang 

100 mm 230 mm 460 mm 920 mm

15 0 – 50/725 9 20 40 80

26 0 – 40/580 25 65 130 260

36 0 – 30/435 – 115 235 470

49 0 – 20/290 – 230 460 920

70 0 – 15/218 – 470 940 1800

100 0 – 10/145 – 935 1850 3700

Perkiraan g silika (40 – 63 µm)

Lindungi kolom kaca Anda
Kolom pre meminimalkan sampel tertinggal dan meningkatkan masa pakai kolom utama dengan 
menangkap kontaminan. 

Ukuran Kisaran tekanan
[bar/psi]

Kompabilitas
[mm]

Kecil 0 – 50/725 Kolom kaca ID 15 – 49

Besar 0 – 20/290 Kolom kaca ID 70 – 100

Pengisian efisien kolom kaca
Kolom yang dikemas secara homogen sangat penting untuk memperoleh pemisahan yang dapat 
diandalkan dan dapat direproduksi. Set pengisian GlasPure memungkinkan pengepakan dengan 
cepat, aman, dan dapat direproduksi. 

Set pengisi kering sangat ideal untuk mengisi kolom gelas dengan silika gel menggunakan gas 
terkompresi. Gel silika dalam kisaran ukuran 25 - 200 μm dapat dikemas dengan metode ini.

Set pengisi sluri digunakan untuk pengisian basah dan pengondisian kolom gelas dengan partikel 
gel silika lebih kecil dari 25 µm. 
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Loop Sampel Pure
 · Digunakan untuk loading cair
 ·  Sampel cair diinjeksi secara manual ke 
dalam satu loop dan dari sana secara 
otomatis ditransfer ke kolom

 ·  Ukuran loop yang tersedia: 2 mL, 
5 mL, 10 mL, 20 mL, 50 mL 

Empty Solid Loader  
EcoFlex FlashPure 
 · Digunakan untuk solid loading eksternal
 · Loader perlu diisi penuh dengan sampel 
 · Diletakkan sebelum kartrid
 ·  Ukuran loader yang tersedia: 12 g, 20 g, 
40 g, 80 g, 120 g

Sample Loader Pure
 · Digunakan untuk solid loading eksternal
 · Loader dapat diisi sebagian dengan sampel
 · Tahan hingga 50 bar (725 psi)
 · Diletakkan sebelum kartrid
 · Ukuran loader yang tersedia: S, M

Sample Loader
Pilihan nyaman
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www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594057_Sample_Loader.pdf

Mengapa menambahkan bahan pendukung (misalnya silika)?
Sampel crude akan terserap pada silika yang memungkinkan transfer dan distribusi yang lebih 
baik dari senyawa yang terelusi. Yang terpenting jika bekerja dengan sampel ekstrak yang 
berminyak, sampel harus sebagai solid loading.

Teknik loading sampel berbeda

Teknik Loading sampel
Metode 
Pemurnian Prosedur Pro & Kontra

Loading cair digunakan untuk 
sampel yang cukup terlarut 
dalam eluen awal (= pelarut 
lemah)

Flash 
HPLC Prep

Sampel cair (campuran 
sampel crude dan pelarut) 
diinjek melalui katup injeksi 
atau langsung di atas 
kartrid/kolom

Metode cepat 
tetapi dengan 
resolusi lebih 
rendah

Solid loading digunakan 
untuk sampel yang hanya 
dapat larut dalam pelarut 
yang kuat (≠ fase gerak awal) 
atau untuk meningkatkan 
resolusi (kurang pelebaran 
pita dan efek tailing)

Flash Sampel padat (campuran 
sampel crude & material 
pendukung) diletakkan 
sebelum kartrid

Metode lebih 
lambat tetapi 
meningkatkan 
resolusi

Informasi teknis dan nomor item lebih banyak tersedia di sini: 
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Evaporasi

Kami menawarkan solusi khusus untuk rotary 
evaporation skala laboratorium untuk R&D atau kontrol 
kualitas. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan 
kami, kami menawarkan solusi yang dibuat khusus 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda 
dan mencapai kenyamanan tertinggi.

Kromatografi

Apa pun kompleksitas atau skala proses pemurnian 
Anda, sistem kromatografi preparatif BUCHI dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan Anda yang terus berubah. 
Dengan berbagai kolom kromatografi flash kinerja 
tinggi, kami memberikan Anda solusi optimal yang 
cocok untuk alur kerja pemurnian Anda.

Freeze Drying

Freeze Dryer laboratorium pertama kami dengan 
Infinite-Technology™ dan Infinite-Control™. Rentang 
aplikasi dari R&D hingga kontrol kualitas pada berbagai 
segmen pasar. Solusi kami menonjol karena efisiensi 
dan kemampuan praktisnya.

Melting Point

Untuk menentukan titik didih dan titik didih Anda 
dengan akurasi tinggi, penentuan visual atau otomatis 
dan paket kualifikasi opsional yang memenuhi standar 
regulasi tertinggi.

Lengkapi portofolio Anda
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PT. BUCHI Indonesia

ID – Tangerang 15332

T +62 21 2222 9478

F +62 21 5568 7906

indonesia@buchi.com

www.buchi.com

Pesan utama bagi pelanggan kami
BUCHI memberikan nilai tambah

“Quality in your hands” merupakan prinsip dasar yang membentuk filosofi dan tindakan kami. Prinsip dasar 
ini menantang kami untuk memberikan pelayanan handal yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Itu artinya 
kami harus terus dekat dengan para pelanggan kami. Itulah mengapa kami selalu menjaga hubungan kami dengan 
Anda serta terus bekerja keras untuk lebih memahami Anda dan bisnis Anda dengan lebih baik.

Kompeten
Kami memiliki keahlian teknologi dan 
pengalaman puluhan tahun yang 
diperlukan untuk memberikan dukungan 
yang kompeten dan bekerja dengan 
Anda untuk terus meningkatkan layanan 
kami.

Aman
Dengan kerja sam yang erat dengan 
Anda, kami melakukan segala daya kami 
untuk menghasilkan produk, sistem, 
solusi, aplikasi dan layanan kami seaman 
mungkin bagi orang-orang dan 
lingkungan.

Terpercaya
Kami menjamin kualitas dan 
fungsionalitas peralatan kami dan akan 
terus membantu Anda dengan cepat dan 
efisien apabila ada terjadi suatu hal yang 
tidak berjalan sesuai keinginan Anda.

Global
Sebagai bisnis milik keluarga internasional 
dengan anak perusahaan sendiri dan 
distributor yang memenuhi syarat, kami 
hadir di mana pun Anda berada.

Hemat biaya
Kami berusaha keras untuk menciptakan 
keuntungan ekonomi yang tinggi dan nilai 
tambah maksimum untuk Anda.

Berkelanjutan
Kami mendukung proses yang ramah 
lingkungan dan pembuatan produk yang 
memiliki jangka waktu penggunaan yang 
panjang. Kami memanfaatkan teknologi 
mutakhir untuk meminimalkan dampak 
terhadap lingkungan.

Mudah
Kami mendukung Anda dengan 
menyediakan solusi yang dirancang 
secara cermat serta instrumen dan 
sistem yang mudah dioperasikan.

Kami membantu Anda dengan cara menyediakan 
produk, sistem, solusi, aplikasi dan layanan berkualitas 
tinggi yang menawarkan nilai tambah untuk Anda. Hal 
tersebut memungkinkan Anda untuk fokus pada 
keseluruhan proses dan pekerjaan Anda.


