CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE

UMIDOMETRE PORTABILE Mini GAC

CÂNTARE IMPACT

MiniGAC este un umidometru portabil și de înaltă acuratețe destinat
determinării umidității cerealelor și a masei hectolitrice a acestora.

CÂNTARE ETICHETARE

Umidometrele MiniGAC SUNT CELE MAI PRECISE UMIDOMETRE
PORTABILE DE PE PIAȚĂ.

INDICATOARE DIGITALE

Este ușor de utilizat, neavând nevoie de capace cu filet, eliminând astfel
sfărâmarea semințelor și reziduurile de ulei. Este nevoie doar să goliți
proba în umidometru, să o nivelați și, printr-o simplă apăsare de buton,
obțineți în câteva secunde rezultatul analizei!

CÂNTARE CALCUL PREȚ
CÂNTARE PRECIZIE
CÂNTARE BANC
CÂNTARE NUMĂRĂTOARE
UMIDOMETRE
CÂNTARE PLATFORMĂ
CÂNTARE ANIMALE
TRANSPALETE CU CÂNTAR
CÂNTARE STIVUITOR
CÂNTARE FEROVIARE
CÂNTARE AUTO
CÂNTARE ABATOR
CÂNTAR MACARA
CÂNTARE BANDĂ
CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
CÂNTARE DOZARE
TOTALIZATOARE DISCONTINUE

Umidometrele MiniGAC vin echipate cu geantă de depozitare și
transport.
Umidometrele MIniGAC sunt extrem de utile pentru determinarea masei
hectolitrice a cerealelor în câmp, în spațiile de depozitare, în mori, la
punctele de achiziție/desfacere, în cercetare, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:
• Procedeu de măsurare: capacitiv, inductiv, cântărire
internă și temperatură;
• Dimensiune eșantion: aproximativ 500 ml;
• Afișaj LCD cu contrast reglabil;
• Sistem de operare cu meniu și opțiuni de meniu;
• Interfață multilinguală (10 limbi disponibile);
• Cântar încorporat (nu este nevoie de cântărirea
prealabilă a eșantionului);
• Compatibil USB pentru actualizare calibrare;
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•
•
•
•
•

Afișare masă hectolitrică (numai la modelele
MiniGAC Plus);
Calibrare stocată în memorie pentru 20 de cereale
diferite. Peste 450 de valori de calibrare disponibile
pentru încărcare în memorie;
Compensare automată cu temperatura;
Temperaturi de operare: 0 ... 50 °C;
Umiditate relativă: 5 ... 45 % RH;
Alimentare cu baterii 9V.

MODELE DISPONIBILE:
Cod
Descriere
MiniGAC
Umidometru portabil și ușor de utilizat, 20 de valori de calibrare, afișare rezultate în câteva secunde
MiniGAC PLUS
Umidometru portabil și ușor de utilizat, 20 de valori de calibrare, afișare rezultate în câteva secunde
și determinare masă hectolitrică

Scaleit s.r.l.
str. Laboratorului, nr. 7C
100 070, Ploiești, ROMANIA

sales@scaleit.ro
www.scaleit.ro

Telefon: +40 244 578 200
Fax:
+40 244 578 215

Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate
obligații contractuale.
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare.

