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Agrárágazat

Pfeuffer gabonavizsgáló mérõmûszerek
az aratás, gabonakereskedelem, raktározás és laborok számára!
A gabona, miután a legfontosabb élelmi cikkünk, a legnevezetesebb cikke a mezõgazdasági termelésnek és kereskedelemnek. A megfelelõ minõségi osztályozás növeli a gabona értékét, és ez pozitív módon hat vissza a gabonatermesztésre is. Mivel a gabona a minõsége
szerint kerül a felvásárló helyekre, elengedhetetlen, hogy folyamatosan tisztában legyünk a
gabonánk minõségével.

Aratáskori gyors nedvességmérõ
készülékek:

A mezõgazdaságban a nedvességtartalom
a leglényegesebb szempont az aratás idõpontjának meghatározásában. Manapság már nagyon fontos, hogy a legmegfelelõbb idõpontban
történjen a termény betakarítása. A kis- és
nagygazdák számára is egyaránt jelentõs költségmegtakarítást jelent, ha a megfelelõ nedvességtartalommal aratják le terményeiket. A 40
éves német Pfeuffer cég rendkívül pontos,
gyors-nedvességmérõ készülékei ehhez nyújtanak segítséget.

Mintavétel és minta-elõkészítés:

Az aratás után, a gabona, a szállítóautókon
keresztül a raktárakba kerül és elkezdõdik a kereskedelmi folyamat. Ennek elsõ lépése, hogy a
minõség megállapítására a szállító autókból
mintát vesznek. Ez történhet egy Pfeuffer kézi
1,5-2 méteres mintavevõvel, de akár egy
Rakoraf automata mintavevõvel is. A Rakoraf
Auto közvetlenül a szállítójármûrõl veszi a mintát, távirányítással a mérlegházból. Ezzel a készülékkel megszûnik minden eddigi manipuláció lehetõsége!
A minta ezután a csöveken keresztül vagy a
kézi mintavevõbõl a mérlegházba kerül, ahol
megtörténik a mintatisztítás, válogatás, ezerszám mérés illetve különbözõ analizálások.
A Pfeuffer Vario egy lépésben beállított
mennyiségû mintát válogat szét a tároló edényekbe, mely a további precíz elemzésekhez
szükséges. A tárolóedény száma és minta
mennyisége egy kar segítségével állítható be,
kezelése nagyon egyszerû. A Rakoraf Auto
mintavevõvel összekötve még egyszerûbb a
minta elõkészítése, mivel automatikusan is
megtörténhet a mintaosztás és a felesleg is elvezethetõ.
A minta-elõkészítés során fontos, hogy a gabona tiszta legyen, és osztályokba legyen sorolva a szemek minõsége alapján. A Pfeuffer Mintatisztító szemes termények tisztítására és
szortírozására alkalmas készülék. A legsikeresebb mintatisztító a gabonakereskedelemben!
Különbözõ rostanagyságú szitáinak köszönhetõen a gabona minõségét azonnal megkaphatjuk százalékos arányban. Ezen kívül a készülék
a szemetet külön gyûjtõzacskóba juttatja, így a

szemét arányával és az esetleges tisztítási költségekkel is tisztában lehetünk.
A Pfeuffer Sortimat a gabonakereskedõk,
gabonafelvásárlók elengedhetetlen eszköze.
Ez a készülék jelenti a minõség garanciáját. A
Sortimat segítségével könnyen megállapítható
a termény minõsége, kiszûrhetõek a rossz minõségû szemek. A készülékbe töltött termény a
szitákon keresztül osztályozódik, majd innen
külön edényekbe kerül, így gyorsan kiszámítható a rosszminõségû szemek százalékos aránya.
Ez segít elkerülni az anyagi károkat, mivel a kereskedõ nem vesz át rossz minõségû gabonát,
vagy csak alacsonyabb áron, ezzel biztosítja,
hogy nem keveredik jó minõségû gabonához
rossz minõségû, illetve szennyezõdést tartalmazó áru, mely az egész gabonatétel minõségét leronthatja.
A gabonalaborok másik elengedhetetlen készüléke a Pfeuffer Contador esésszám-mérõ.
Megkönnyíti a minta feldolgozását, leszámolja a
megfelelõ darabszámú mintát. Opcióként a
Pfeuffer Contrafill is megvásárolható hozzá
mely a megszámolt szemeket külön zacskóba,
tégelyekbe tölti.

Laboratóriumi nedvességmérõ
készülékek:

A minta elõkészítését követõen a nedvességtartalom vizsgálata következik. A Pfeuffer
He 60 készülék a legpontosabb mobil
gyors-nedvességmérõ berendezés. Akár
46%-ig képes mérni a nedves kukoricát. Ez a
berendezés a vezetõképesség alapján határozza meg a nedvességtartalmat. 30 másodperc
alatt megkapjuk az értéket. 14 termény mérhetõ
vele, és több mint 200 fajta növénybõl választható a kalibráció. A készülék akkumulátorról is
mûködik, így akár 10 órán keresztül üzemképes. A Pfeuffer He 90-es készülék csak hálózati
áramforrásról üzemel, mivel ez a típus már beépített nyomtatóval is rendelkezik. A nedvesség
meghatározására még a teljesen automatatikus
egészszem mérõs Pfeuffer Granomat is szolgál,
mellyel nedvesség-tartalom, hektolitersúly és
hõmérséklet mérhetõ. Mivel a Granomat automatikusan tölti meg a mérõcellákat, mindig azonos mennyiségû és tömörségû mintát analizál,
így a kapott értékek összevethetõek.

Gabonaanalizáló készülékek:

Különbözõ vizsgálatokhoz szükség van a
NIR beltartalmi elemzõkre. Ehhez nyújt segítséget a Pfeuffer Granolyser, a CornStar 40, és az

Infralum FT10-es. A CornStar 40 segítségével
akár a helyszínen is megvizsgálhatjuk a fehérje-, nedvesség- és olajtartalmat. A készülék annak érdekében lett kifejlesztve, hogy betakarításkor a minõséget és piacképességet meghatározó értékeket, azonnal mérni tudjuk, akár
kombájntételenként is. A Pfeuffer Granolyser
teljesen automata készülék, a beltartalmi anyagokat másodpercek alatt meghatározza. Növényenként 8 paraméter mérésére képes a készülék, beépített nyomtatóval rendelkezik. Mérhetünk vele nedvességet, fehérjét, olajt, keményítõt, sikért, nyers rostot, szedimentációs értéket.
Az Infralum FT10-es készülék, a Pfeuffer
Granolyzer paraméterein kívül, többek között a
darált napraforgó olajtartalmát is képes meghatározni kiegészítõ modulok nélkül.

Gabonák tárolása raktárakban,
silókban:

A gabona a mintavétel és analizálások után
a tárolókba kerül. Fontos, hogy folyamatosan
nyomon kövessük a tárolt termény hõmérsékletét és nedvességét, hogy elkerüljük a minõségromlást, vagy túlmelegedés esetén az esetleges öngyulladást. A GT1 hõmérsékletmérõ
szonda egy nagyon hasznos, költségkímélõ és
egyszerû megoldás az ömlesztett termények
hõmérséklet ellenõrzésénél. A hõmérsékletmérõ rúd, különbözõ méretekben kapható. Ha biztonságban szeretné tudni gabonaraktárát, silóját, a legmegfelelõbbek a kiépített, központi vezérlõegységgel felszerelt hõmérsékletellenõrzõ
rendszerek. A GTM 800 a legegyszerûbb megoldás a kisebb gabonatárolók hõmérsékletkontrolljához. A DuoLine Medium, Mobile és Soft készülékek, pedig raktárra szabottan ellenõrzik a
hõmérsékletet, melyet akár a PC számítógépen
is figyelemmel kísérhet.
Válassza Ön is a német megbízhatóságot, a
Pfeuffer termékeket 2 év garanciával, egyenesen a magyarországi képviselõtõl a Landasin –
Agrogazda Kft.-tõl!
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