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Wilgotnościomierz do zboża
Unimeter Super Digital miernik
wilgotności
Cena

1 099,00 zł

Cena poprzednia

1 199,00 zł

Numer MIZAR

20143

Kod producenta

525525003

Kod EAN

2000000317458

Opis produktu
Wilgotnościomierz do zboża Unimeter Super Digital miernik wilgotności to urządzenie do pomiaru ziarna, za pomocą którego można szybko i dokładnie zmierzyć zawartość wody w ponad 30 różnych zbożach, a także w trawie.
Dzięki niemu sprawdzisz wilgotność ziarna oraz nasion podczas żniw, suszenia oraz przechowywania!

Jak to działa?
Test oparty jest na miażdżeniu i ściskaniu ziarna bezpośrednio w urządzeniu. Unimeter Super Digital posiada automatyczny pomiar temperatury ziarna. Mechanizm miażdżący i pomiarowy działają w systemie zamkniętym, który zapobiega utracie wilgotności i wpływowi czynników
zewnętrznych na wynik pomiaru. Dzięki miażdżeniu, zamkniętemu cyklowi pomiarowemu i stałemu naciskowi dokładność pomiarów jest zachowana nawet w przypadku świeżo zebranego ziarna.

O czym należy pamiętać podczas użytkowania testera wilgotności?
Aby otrzymać najbardziej wiarygodny wynik, należy wykonać trzy pomiary jednej próbki ziarna i uśrednić je.
Czystość próbki przeznaczonej do badania ma wpływ na uzyskanie poprawnego wyniku.
Próbka powinna zawierać jak najmniej plew, pośladu i innych zanieczyszczeń.

Unimeter Super Digital pozwala mierzyć wilgotność ponad 30 różnych rodzajów ziaren oraz nasion:
(nazwa: zakres wartości pomiaru)
Pszenica: 11,0-40,0%
Pszenica twarda: 11,0-40,0%
Jęczmień: 10,8-44,8%
Jęczmień zimowy: 10,8-44,8%
Owies: 10,6-40,0%
Żyto: 11,6-46,0%
Gryka: 11,0-43,0%
Pszenżyto: 11,2-44,0%
Kukurydza: 10,6-44,0%
Słonecznik: 05,6-24,0%
Rzepak: 05,4-29,0%
Rzepik: 05,6-32,4%
Fasola: 11,4-38,6%
Bób: 11,4-38,6%
Groch: 11,4-38,6%
Siemię lniane: 05,4-34,4%
Gorczyca: 06,0-28,0%
Soja: 06,4-35,0%
Biały ryż: 10,6-35,0%
Surowy ryż: 10,4-39,0%
Proso: 10,2-36,0%
Pszenica orkisz: 10,8-49,4%
Kminek: 02,0-40,0%
Koniczyna czerwona: 10,2-33,0%
Koniczyna biała: 08,4-43,0%
Rajgras: 09,4-42,6%
Wiechlina łąkowa: 10,0-35,0%
Kostrzewa łąkowa: 09,6-42,6%
Kostrzewa czerwona: 11,6-35,0%
Tymotka polna: 09,4-38,0%
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Mąka pszenna: 11,2-50,0%
Lnicznik: 05,8-36,6%
Skala podstawowa: 05,8-36,6%

Główne zalety Wilgotnościomierza Unimeter Super Digital
- bardzo łatwy w obsłudze
- automatyczna kompensacja temperatury
- łatwy w czyszczeniu, wystarczy usunąć ziarno po pomiarze (brak osadów po nasionach oleistych)
- duży cyfrowy wyświetlacz
- kompaktowe rozmiary
- bardzo dokładny dzięki czemu pozwala zaoszczędzić mnóstwo kłopotów oraz czasu

Dlaczego warto mieć wilgotnościomierz do zboża?
- będziesz miał wiedzę o jakości swojego ziarna
- będziesz pewien, że oddasz do skupu zboże o najlepszej wilgotności
- zaoszczędzisz czas i pieniądze związane z potrąceniami na skupie zboża
- przechowasz nawet duże partie ziarna bezpiecznie przez długi okres czasu
- zmniejszasz ryzyko występowania grzybów pleśniowych w partii zboża
- zapobiegniesz zjawisku grzania ziarna w silosach
- poprawisz opłacalność swojej uprawy

Wilgotnościomierz Unimeter Super Digital jest urządzeniem kierowanym dla:
- rolników, którzy chcą mieć pewność, że ich zboże jest najwyższej jakości
- skupów zbóż
- centrali nasiennych
Dane techniczne:
Zasilanie: 9V
Dokładność pomiaru wilgotności: +/- 0,5 %
Zakres temperatur: 0 - 50 °C -Ciężar: 1400g

W zestawie otrzymują Państwo:
- urządzenie pomiarowe Unimeter Super Digital w wygodnej walizce do transportu i bezpiecznego przechowywania
- rozdrabniacz do ziarna
- metalową szczotkę do czyszczenia
- nową baterią
- instrukcję obsługi w języku polskim
Kupując Wilgotnościomierz Unimeter Super Digital oferowany przez nasz sklep internetowy z częściami do maszyn rolniczych masz gwarancję, że kupujesz sprawdzony produkt wysokiej jakości!
Gwarancja 24 m-ce
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