DIGITÁLNÍ
VLHKOMĚRY A TEPLOMĚRY

Na obiloviny, olejniny, trávy …
Displej v češině
Rozemílá – integrovaný mlýnek
Přesnost *)
Velikost měřeného vzorku
Měřené plodiny:
Oves
Pšenice
Ječmen
Žito
Kukuřice
Řepka
Hrách
Slunečnice
Len
Triticale
Kostřava červená
Jílek vytrvalý
Hořčice
Jetel červený
Jetel bílý
Sója
Kmín
Mák
Proso
Možnost sestavení vlastních křivek
pro další plodiny
Rozsah vlhkostí
Možnost kalibrace
Podsvícený displej
Automatické vyrovnávání teploty
Napájení
Hmotnost včetně transportního kufříku

Farmpoint
Farmpro
Superpro



–


lepší než ± 0,5 % lepší než ± 0,5 % lepší než ± 0,25 %
cca 100 ml
9 - 11 - 18 ml**) 9 - 11 - 18 ml**)
















–
–
–















































5 až 45 %
± 3,9 %
–

9V
1,5 kg

5 až 45 %
± 3,9 %
–

9V
1,6 kg

5 až 50 %
± 3,9 %


9V
1,8 kg

*) v normálním rozsahu vlhkosti a po kalibraci
**) podle plodiny; správnou velikost vzorku vždy zjistíte na displeji

Na slámu, seno …
Superpro Combi
Digitální měřič vlhkosti a teploty v balících slámy a senáže
Délka měřící sondy 0,5 m
Měřící rozsah vlhkosti 9 až 60 %
Měřící rozsah teplot -5 °C až +70°C
Přesnost lepší než ± 1,5 % *)
Hmotnost 0,4 kg
Podsvícený displej
Napájení 9 V

Tyčové teploměry
do hromad obilí
DTS 2000
Délka 200 cm
Měřící rozsah teplot:
- na hrotu:
-50 °C až +70 °C
- v okolí displeje: 0 °C až +60 °C
Napájení baterie AG 13

*) v normálním rozsahu vlhkosti a po kalibraci

Při zasílání na dobírku účtujeme manipulační poplatek (balné,
poštovné) ve výši 200 Kč + DPH.
Po předchozí domluvě je možný i osobní odběr.
Změny technických parametrů vyhrazeny - stav k 4. 4. 2008.

Výrobky ﬁrmy SUPERTECH do ČR dováží:
DANAGRA s.r.o., Republikánská 45, 312 00 Plzeň,
Tel. 377 451 525, fax 377 266 022, e-mail: post@danagra.cz
Sklad a servis: DANAGRA s.r.o., Budova ZD, 257 51 Bystřice,
Tel. + fax 317 793 342, e-mail: servis@danagra.cz

