
MC2000 
Nedvességtartalom meghatározó  magvakhoz

A mezőgazdasági termények nedvesség-meghatározásának új dimen-
ziója
Az MC2000 hordozható nedvesség-meghatározó a gabonafélék nedvességtartalmának megállapítására 
szolgál  főleg raktározási és minőségellenőrzési célokra.  Az MC2000 nagyon egyszerűen használható, 
gyors és megbízható eredményeket nyújt. Az  MC2000 műszer kompakt formaterve, ellenálló konstruk-
ciója hosszantartó használatot tesz lehetővé..

Főbb jellemzők:

• Egyszerű használat, öt billentyűs kezelőfelület 
Az MC2000 nedvesség-meghatározóval az egész magvak nedvességtartalmát tudjuk 
megállapítani. Nem szükséges a mintát aprítani, sem feldolgozni. Elég kiválasztani a menüből 
a gabonaféle típusát, behelyezni a mintát a mérőkamrába és pillanatok alatt eredményt kapunk. 

• Ideáis a gyors nedvességtartalom megállapítására - megbízható eredmények 
Az MC2000 nedvesség-meghatározó kb.5 másodperc alatt megbizható eredményt nyúj.  
Az automatikus hőmérséklet kompenzációval mindig magas pontosságú és megbízható 
eredményt nyújt. 

• Több termék - gyors mérés 
50 férőhelyes termékkönyvtár (10 előre programozott gabonaféle ) teszi ideális választássá az 
MC2000 nedvesség-meghatározót  magvak nedvességtartalmának megállapítására.



MC2000 nedvesség-meghatározó magvakhoz

Külső méretek

190 mm 120 mm
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OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Switzerland
e-mail: ssc@ohause.com 
Tel: 0041 22 567 53 19 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Mit Niederlassungen 
in Europa, Asien und 
Lateinamerika

ISO 9001:2008
Registriertes Qualitäts- 
managementsystem

EU Number CH11C068

Modell MC2000

Nedvesség tartalom 3 % – 45 %

Osztás 0,1 %

Ismétlőképesség 0,2 %

Mérőkamra űrtartalma 220 ml

Tápellátás 4 AA elem (a csomagolásban)

Ideális hőmérséklet 0 °C – 50 °C

Kijelző LCD-kijelző háttérvilágítással

Kijelzett eredmények % nedvességtartalom, tömeg, sűrűség, statisztika és hőméréséklet

Termékkönyvtár - gabonafélék 50 (10 előre programozott)

Mérétek (SZ × M × H) 19 × 20 × 12 cm

Netto tömeg 0,8 kg

Csomagsúly 2,6 kg

További funkciók 
Tömeg ponotsítás, új termék létrehozása, automatikus kikapcsolás, hőmérséklet kompenzáció 

Megfelelőség 
• Termékbiztonság CE-, CSA/UL- & FCC-


