Влагомер за зърно и семена Farmcomp

Цена: 750 лв. 560 лв.
Номер на обявата: 116177
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Внос
Модел: Инструменти Влагомер за зърно и семена Farmcomp
Влагомер за зърно и семена, произведен във Финландия. Изключително качествена
изработка и материали. Изцяло алуминиев корпус.
Влагомерът измерва съдържанието на влага в зърнените култури и маслодайни семена.

Измерва 32 култури: пшеница, овес, ечемик, соя, рапица, царевица, боб, слънчоглед, грах,
нахут, ориз и мн. др.

• Измерването на влажността става чрез смилане в мелничката;
• Капачка на мелницата е с вградена мерителна чаша за зърно;
• Малкият размер на влагомера го прави подходящ за всякакъв вид употреба, включително
и на полето;
• Автоматично изчисляване на средните резултати от последните 4 измервания;
• Потребителят може да зададе отклонението на влагата (МОЖЕ ДА СЕ КАЛИБРИРА ПРИ
НУЖДА);
• Цифров LCD дисплей;
• Автоматично изключване;
• Предупреждение за ниска батерия;
• Включенo куфарче за лесен пренос и съхранение;
• Точност на отчитане на влажността: 0,5%
Тегло: 2.17 кг.

Цена: 560 лв. без включен ДДС.
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