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ZoS 57 Sejtosztódás 
 
Többszörös nagyítású. 8 modellt mutat be: 
profázis, metafázis, anafázis és telofázis. Ezek a 
modellek lehetővé teszik az indirekt osztódás 
(mitózis) követését az élő sejtben  
fotomikroszkópikusan nézve. Egyenként vannak 
állványra szerelve talpazattal.  
 
A széria súlya: 2.7 kg.   

 

ZoS 57/1 Mitózis 
 
Christian Groβ után készült, sokszoros nagyítású. 
A 8 modell a következőket   ábrázolja: 1. késő 
intefázis, 2. profázis,  3. kezdődő metafázis, 4. 
metafázis – ekvatoriális sík, 5. anafázis – 
leánykromoszómák vándorlása, 6. késő anafázis, 
7. telofázis vége, 8. leánysejtek a korai 
interfázisban. Ahogy az a modelleken látható 3-5-
ig az orsók és a kromoszómák kiszedhetők. Egy 
darabból áll. Egyenként vannak állványra szerelve 
talpazattal.  
 
A széria súlya: 7.1 kg.  

 

ZoS 57/2 Meiózis 
 
Mint a sejtosztódás alkotóeleme 8 modellen van 
bemutatva, 2 magyarázó bevezető modellel, 
sokszoros nagyítású. Christian Groβ után készült. 
A sorozat a meiózis folyamatát mutatja be a 
kromoszómák osztódása és a genom 
elrendeződése folyamán a sejtsokszorozódás 
során. Az átkereszteződési folyamatok nincsenek 
ábrázolva. Egy darabból áll. Egyenként vannak 
állványra szerelve talpazattal.  
 
A széria súlya: 3.3 kg. 
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ZoS 57/3  Az örökítőanyag cseréje a 
sperma és a petesejt érése során 
(Meiózis) 
 
Sokszoros nagyítású, Christian Groβ után készült. 
Az apai és anyai eredetű kromoszómákat, 
valamint a heterokromoszómákat mutatja be 
különböző színekkel. 5 önálló modellt tartalmaz. 
Egyenként vannak állványra szerelve talpazattal.  
 
A széria súlya: 2 kg. 

 

 

ZoS 110/1 Állati Sejt 
 
10000-szeres nagyítású. Ez a modell az állati sejt 
legfontosabb szerkezeteit mutatja be. A mag, 
endoplazmatikus retikulum, riboszómák, Golgi 
készülék, mitokondrium és a centriolumok 
szemléltetik az állati szervezet legkisebb egysége 
osztódásának alapjait. Terület: a sejt közös 
tanulmányozása. Egy darabból áll, állványon 
helyezkedik el talapzattal és magyarázó 
szöveggel.  
 
A modell magassága: 22 cm, Teljes magasság: 37 
cm, Szélesség: 18 cm, Mélység: 18 cm, Súly: 1 
kg.   
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ZoS 120 Állati Sejt  
 
20000-szeres nagyítású.  A modell az állati sejt  
utóbbi időben felfedezett finom struktúráját 
mutatja be. Valamint az organellumokat, úgymint 
sejtmag, endoplazmatikus retikulum, 
mitokondrium, riboszómák illetve poliszómák és 
Golgi készülék. Ezeken kívül a modell bemutatja 
a centriolumokat, lizoszómákat és zsír 
vakuolumokat. A Golgi hólyagocskák és 
pinocyták kilökésének bemutatása a sejtdinamika 
segítségével. Oktatási célra a sejt alkotóelemei 
élénk színűek, így kihangsúlyozzák a sejt 
megoszlását. Terület: a sejt részletes ábrázolása.  
Egy darabból áll, állványon helyezkedik el 
talapzattal.  
 
Magasság: 52 cm, Szélesség: 39 cm, Mélység: 26 
cm, Súly: 3.7 kg.    
 


