
Tahıl neminin doğrudan tarlada ölçülmesi, hiçbir zaman  
DICKEY-john Mini GAC® ve Mini GAC PLUS ile olduğu  
kadar kolay olmamıştı. Bu ödüllü elde taşınır nem test  
cihazları, sınıfında en yüksek seviyede hassasiyet sunar.  
Kullanımı hızlı ve kolaydır.

mini GAC Tahıl Nemi Analiz Cihazı ailesi şunları içerir:
• mini GAC - son derece hassas nem ve sıcaklık ölçüm cihazıdır
•  mini GAC plus - piyasada kesin hektolitre ölçen TEK elde taşınır 

nem testi cihazıdır

Çiftçilere vazgeçilmez faydalar
Tahıl hasadı, depolaması ve ticaretinde en önemli değerler nem
oranı ve hektolitre ağırlığıdır. miniGAC ile nemi, miniGAC PLUS
ile nem ve hektolitreyi hızlı kolay ve doğru şekilde ölçebilirsiniz.

Özellikleri ve Faydaları:
• Menüyle çalışan arayüzle işlemi basitleştirir.
• Dahili bir kantar ile önceden tartma ihtiyacını ortadan kaldırır.
•  Tahıl hasarı ve yağlı kalıntıya yol açabilecek kullanışsız vida 

kapakları bulunmaz.
• 450 türden fazla tahıl ve ürün ölçümü yapar.
• USB ile kalibrasyonları kolayca yükler.
• 0 - 50 derece arasında sıcak veya soğuk tahıl test eder.
•  Otomatik sıcaklık ayarlaması ile pek çok çeşitli koşulda  

hassas ölçümler alır.

DICKEY-john Gücüyle Desteklenir: 
Bir DICKEY-john mini GAC ve mini GAC plus satın aldığınızda,
DICKEY-john ürünlerinden beklediğiniz tüm güvenilirlik ve  
değeri elde edersiniz. DICKEY-john’un üstün teknolojisi şirket 
bünyesindeki makine, elektrik, yazılım ve test mühendislerinden 
oluşan bir uzman ekip tarafından desteklenir. Tüm mini GAC’lar 
ABD’de DICKEY-john tarafından ISO 9001 onaylı bir tesiste sıkı 
bir kalite kontrolü altında üretilir.

MINI GAC® VE  
MINI GAC® PLUS
TAHIL NEMI ANALIZ CIHAZLARI 

Hızlı, kolay ve en hassas sonuçlar
sağlayan, portatif nem test cihazı



Ünite Teknik Özellikleri
Ölçüm metodu:   Kapasitans, iletkenlik,  

dahili tartı, sıcaklık
Nem aralığı:  tahıl tipine göre %5 - 45
Tahıl sıcaklığı:  0 - 50°C
Sıcaklık farkı:  Cihaz-numune arasında 20°C
Sıcaklık ayarlaması:  otomatik
Tahıl türü:   Tam taneli tahıl, numune 

hazırlamasını gerektirmez
Numune miktarı:  0,47 Litre
Ekran:  LCD (106 x 56 piksel)
Analiz cihazı yüksekliği:*  30,2 cm
Analiz cihazı genişliği:*  12,2 cm
Analiz cihazı derinliği:*  21,1 cm
Ağırlık (toplam):  1,1 kg
Ölçülen parametreler:   Nem, tahıl sıcaklığı 

ve hektolitre ağırlığı**
Kalibrasyonlar:   20 tahıl kalibrasyonu 

(450’den fazla kalibrasyon 
arasından seçilebilir)

Nem Ölçüm Teknik Özellikleri
Tekrar edilebilirlik:   %0,2 nem, (tahıl türüne bağlı 

olarak, farklılık gösterebilir.)
Nem hassasiyeti:  %0,1 nem

Tahıl Sıcaklığı Ölçüm Teknik Özellikleri
Hassasiyet:   0,5°C
Sıcaklık hassasiyeti   0,1°C
Hektolitre Teknik Özellikleri**
Hektolitre tekrar edilebilirlik:   0,6 kg/h (ürün 

çeşidine göre 
farklılık gösterebilir.)**

Hektolitre hassasiyeti:**   0,1 lb/bu (kg/hl)

Diğer Teknik Özellikler
Çalışma sıcaklığı:   5 - 45°C
Çalışma nemi:   %5 - 95 Yoğuşmasız
Güç:   9 Volt batarya (kurulu)

MINI GAC® VE MINI GAC® PLUS
TAHIL NEMI ANALIZ CIHAZLARI

1. Yükleyiciyi doldurun 2. Yükleyiciyi cihaza
boşaltın

3. Tahılı düzgünleştirin Paket içeriği: mini GAC, 
yükleyici, 9 volt batarya, 

taşıma çantası, kemer klipsi, 
kullanım kılavuzu ve 1 yıl 

üretici garantisi
(sadece mini GAC plus)

4. Düğmeye basıp  
saniyeler içinde  

sonuçları alın

 *  Yükleyici cihaza takılıyken ölçülmüştür.
 **   Hektolitre ağırlığı özellikleri yalnızca miniGAC PLUS  

modeli için geçerlidir.
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