
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Vægt 

Hvilke korntyper 
 
 
 
 
 
 

Min. og maks. 
fugtighed
Temperatur-
kompensation
Måleusikkerhed 
 
 

Hvordan indlæses 
nye sorter 
 
 
 

Gennemsnits-
beregning
Opdateringer 
 

Mulighed for 
kalibrering 

Batteritype og 
antal
Pris 

Farmpoint Kornfugtighedsmåler 
leverer troværdige målinger 
af vandindholdet i kornet. 
Enkel at betjene. Kompression 
af kornprøven sammen med 
højfrekvensmåling sikrer en 
troværdig måling. Anvendes 
både til at bestemme 
høsttidspunktet, målinger 
under høsten og løbende 
målinger under tørring.
3 års garanti. 

Supertech Agroline
Farmpoint 
Kornfugtighedsmåler
1,5 kg. inkl. 
transportkuffert
Havre, hvede, byg, 
rug, majs, raps, ærter, 
tritikale, rødsvingel, 
hørfrø, hundegræs, 
rødkløver, hvidkløver, 
sennep og hvedemel 
 

3 pct. - 45 pct. 

Automatisk temperatur-
kompensation
Plus / minus 0,5 
pct. ved brug af 
gennemsnitsberegning 
og kalibrering
Kan opdateres med nye 
sorter hos den Danske 
producent. Der er også 
mulighed for selv at lave 
nye kalibreringer på 
specielle afgrøder. 
Ja, der beregnes 
gennemsnit
Kan opdateres med 
såvel nye afgrøder som 
software
Kan kalibreres 
individuelt på de enkelte 
afgrøder
1 stk. 9 volt alkaline 

2096 kr. + moms (tilbud) 
Normalpris: 2444 kr. + m

Farmpro Kornfugtighedsmåler 
leverer troværdige målinger af 
vandindholdet i kornet. Enkel 
at betjene. Indbygget kværn 
og kompression af kornprøven 
sikrer en troværdig måling. 
Anvendes både til at bestemme 
høsttidspunktet, målinger 
under høsten og løbende 
målinger under tørring.
Dansk design og produktion 
samt 3 års garanti.

Supertech Agroline
Farmpro 
Kornfugtighedsmåler
2 kg. inkl. 
transportkuffert
Havre, Hvede, Byg, 
Rug, Majs, Raps, Ærter, 
Tritikale, Rødsvingel, 
Rajgræs, Engrapgræs, 
Strandsvingel, 
Hundegræs,Hørfrø, 
Rødkløver, Hvidkløver, 
Spelt, Emmer, Lupin
5 - 50 pct. afhængig af 
afgrøde
Automatisk temperatur-
kompensering
Plus / minus 0,25 
pct. ved brug af 
gennemsnitsberegning 
og kalibrering
Kan opdateres med nye 
sorter hos den danske 
producent. Der er også 
mulighed for selv at lave 
nye kalibreringer på 
specielle afgrøder
Ja, der beregnes 
gennemsnit
Kan opdateres både 
med nye og afgrøder og 
software
Kan kalibreres 
individuelt på de enkelte 
afgrøder
1 stk. 9 volt alkaline 

2496 kr. + moms (tilbud) 
normalt: 2852 kr + moms

AG-MAC PLUS (S.28721) 
beskadiger ikke det testede 
korn. Den giver et mere 
nøjagtigt og pålideligt 
testresultat med brug af 
en større mængde korn 
per test. Det er den eneste 
tester der omgående angiver 
både fugt og vægt (kg/hl).

Sparex / Agratronix
AG-MAC PLUS 

3,2 kg. 

Kommer med 19 
forskellige korntyper, 
som f.eks. byg, majs, 
havre, raps, rug, soja, 
solsikke, hvede, men  har 
hukommelsesplads til 40 
forskellige korntyper. 

6 - 45 pct.  

Ja, temperaturområde: 
0 - 70°C
Plus / minus 0,2 pct. ved 
normalt opbevaret korn 
 

Nye sorter indlæses 
via USB (plug’n’play). 
Data og måleskemaer 
hentes via producentens 
hjemmeside 

Ja, ved 3, 6 eller 9 test 

Opdateres via USB 
(plug’n’play) 

Kan kalibreres plus / 
minus 10 pct.  

4 stk. AA-batterier 
(medfølger)
5.600 kr. ekskl. moms 

Korntesteren er fremstillet 
i robust og stødsikkert 
aluminiumskabinet. 
Modellen kan udføre måling 
af op til 19 forskellige 
afgrøder. Afgrødeprøven 
males og derved opnås en 
meget præcis måling af 
vandindholdet. Kan indstilles 
til flere forskellige sprog. 

Impartex A/S
Unimeter Super Digital 
XL kornfugtighedsmåler
2,19 kg 

Hvede, havre, byg, rug, 
raps, majs, gul sennep, 
bønner, solsikke, ærter, 
triticale, ris 
 
 
 

Ikke oplyst 

Automatisk temperatur 
kompensation
0,1 pct.  
 
 

Ikke oplyst 
 
 
 
 

Ja, der kan beregnes 
gennemsnit
Ikke oplyst 
 

Redskabet kan kalibreres 
 

1 stk. 9 volt alkaline 

Normalpris: 3.315,40 kr.  
Tilbud: 2499,00 kr. 


