
Комплексне оснащення зернових лабораторій

експрес вологомiри
supertech agroline

для зерна та насiння
для макухи та шроту
для сiна, трав, горiхiв



ТОЧНИЙ ВИМІР ВОЛОГИ 
В ПОЛІ, НА СУШАРЦІ 
ТА ПРИ ЗБЕРІГАННІ

SUPERTECH AGROLINE
ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС
В УКРАЇНІ

Агровиробники знають, що зерно - живий продукт. Чим більше вологи в зерні, 
тим інтенсивніше в ньому відбувається дихання, швидше розвиваються кома-
хи, відбувається самозігрівання, погіршується якість. 

Якщо ви продаєте свою продукцію на елеватор, на прийомці в лабораторії, 
крім утворюючих класність зерна показників якості - Білок, Клейковина чи 
Олійність, обов’язково виміряють і вміст вологи в зерні.

Якщо вологість зерна буде перевищувати встановлену норму - вам заплатять 
меньше, так як будуть потрібні витрати на сушку зерна. Якщо вологість буде 
занадто низька, ви можете втратити у вазі, що негативно позначиться на при-
бутку. 

Помилка у визначенні вологи навіть у 0.5% - це ваші недополучені гроші.

Компанія ПП «Технотест Плюс» співпрацює з Supertech Agroline, будучи офі-
ційним представником виробника на території України і надаючи консультації 
аграріям з приводу використання, консультації з підбору, виконує гарантійне 
та післягарантійне обслуговування.

Вологоміри постачаються в Україну готовими до використання з заводськими 
калібруваннями на 19 або 38 продуктів, в залежності від типу вологоміра. 

Юридична адреса: вул. Варненська 12-Б, м. Одеса, 65065, Україна.

Фактична адреса: Одеська обл,Овідіопольський р-н.с. Ліманка, ж/м Червоний 
Хутір, вул. Лабораторна 1С. 

Індивідуальна калібровка показників вологомірів

У разі необхідності користувачі можуть самостійно провести калібрування во-
логоміра, використовуючи зразки з відомими значеннями вологи.

Якщо доступу до зразків немає, спеціалісти компанії «Технотест» за ва-
шим запитом можуть провести калібрування вологоміра, використовуючи 
сертифіковані стандартні зразки (CRM) виробництва ТОВ «УКРАГРОТЕСТ». 
Ви також можете придбати зразки зерна з відомими показниками якості для 
перевірки обладнання: www.ukragrotest.com.ua

Компанія Supertech Agroline (Супертех Агролайн), розташована в Данії, розро-
бляє і продає високоякісні портативні аналізатори вологості більше 25 років. 
Вологоміри відрізняються зручністю експлуатації, надійністю, точністю і по-
вторюваністю вимірювань, навіть при дуже високих  показниках вологості 
продукту.

Переваги вологомірів Supertech Agroline
• Комфортні і прості у використанні, меню з назвами культур на російській 

або українській мові;
• Висока точність та повторюваність результатів вимірювання; Вологоміри 

з функцією розмолу та без;
• Корпус вологоміра виконаний з міцного ABS пластику (не крошиться, не 

царапається навіть при мінусовій температурі)
• Г;отові калібрування для більшості культур та готової продукції.
• Можливість вносити поправки до± 3% (відкалібрувати вологомір); 
• Широкий діапазон вимірювання вологи - від 5 до 50%
• Батарея 9V "Крона" прослужить багато років.



FARMPOINT (ФАРМ-ПОІНТ)  

SUPERPOINT (СУПЕР-ПОІНТ)  

Без розмолу, Без підсвітки екрану, в тканевій сумці.

Без розмолу, великий екран, подсвітка екрану, в пластиковому кейсі.
1 Подсолнечник 4,3 - 27,5
2 Соя 8,6 - 27,5

3 Гречиха 8,0 - 20,1

4 Рис 6,9 - 13,4

5 Кориандер 7,4 - 29,9

6 Пшеница 7,5 - 22

7 Ячмень 7,4 - 16,3

8 Рожь 12,0 - 25,3

9 Тритикале 11,9 - 25

10 Сорго 10,9 - 27,8

11 Кукуруза 9,3 - 34,8

12 Рапс 8,0 - 21,3

13 Горох 10,3 - 20,8

14 Манка 5,4 - 24,5 

15 Овес 8,5 - 25,9

16

Макароны 
(включает 
пшеницу 
твердых 

сортов, пасту)

10,8 - 22,2

17 Горчица 6,6 - 22,5 

18 Лен 7,5 - 26

19 Просо 9,4 - 22,8

Калібрування для Фармпоінт та Суперпоінт

Вологоміри ФармПоінт та СуперПоінт призначені для швидкого визначення 
вологості в зерні з точністю 0.5% на полі, у кузові зерновоза, на току або в 
лабораторії елеватора. Кришка дуже легко закручується та забезпечує стиск 
зразка у вимірювальній камері, що покращує точність вимірювання.  Це прості 
і надійні прилади що прослужить вам довгі роки.

• Герметична кришка із пружи-
ною для ущільнення проби;

• Кришка не потребує заміни 
(різьба не стирається);

• Постійний підрахунок та ві-
дображення результату серії 
вимірювань;

• Швидкий час вимірювання – 
менше 1 хвилини;

• Немає необхідності очищення 
камери; 

• Мірна камера з полірованого 
алюмінію прослужить багато 

років навіть при щоденному вико-
ристанні; 

• Корпус із міцного ABS пластику (не 
крошиться, не царапається навіть 
при мінусовій температурі);

• Зручна форма корпусу для утри-
мання; 

• Цифровий дисплей із точністю 
відображення 0,1%;

• Комфортний та простий у викори-
станні як у полі, так і в комбайні;

• Точність виміру 0.5%.

Переваги Фармпоінт та Суперпоінт



FARMPRO (ФАРМ-ПРО)  FARMPRO (ФАРМ-ПРО)  

SUPERPRO (СУПЕР-ПРО)  

Модель Фармпро та Суперпро користуються популярністю завдя-
ки простій і надійній конструкції та добре побудованим калібруван-
ням для всіх продуктів, що разом із фірменою розмольною каме-
рою дозволяє проводити вимір вологи з точністю 0.25% та краще. 

Зерна Сої, Соняшнику та Кукурудзи достатньо великі, та не можуть бути ущіль-
нені так само як і малі зерна. Також їх дійсну вологість визначити складні-
ше через товсту оболонку. Розмол проби приводить продукт до однорідного     
стану, що дозволяє вимірювати вологу з високою точністю навіть при високих 
показниках.

З розмолом, без підсвітки екрану, в тканевій сумці.

Переваги вологомірів з розмолом Фармпро та Суперпро

5 Пшеница 11,6 - 26,9

6 Ячмень 11,0 - 28,2

7 Рожь 12,0 - 25,3

8 Тритикале 11,9 - 25

9 Сорго 10,9 - 27,8

10 Кукуруза 11,7 - 50

11 Рапс 4,9 - 21,3

12 Горох 10,3 - 20,8

13 Подсолнечник 4,3 - 27,5

14 Соя 8,6 - 27,5

15 Овес 11,0 - 26

16
Макароны 

(пшеница твердых 
сортов, паста, мука)

10,8 - 22,2

17 Горчица 6,6 - 22,5 

18 Лен 5,5 - 19,0
19 Просо 9,4 - 22,8

• Камера з міцного пластику та 
жорнами з оцинкованої сталі;

• Дозатор заповнення камери на 
9 та 11 мл вбудований у кришку

• Малий об `єм проби - не по-
трібно молотити вручну велику 
кількості зерен;

• Час виміру менше 1 хвилини;

• Автоматична компенсація тем-
ператури між пробою та воло-
гоміром;

• Автоматичний підрахунок серед-
нього значення серії вимірювань 
та постійне його відображення 
поряд із поточним виміром;

• Точність виміру 0.25% 

Супер-Про

1 Подсолнечник 
макуха 7,2 - 14,6

2 Подсолнечник 
шрот 8,4 - 13,8

3 Соя макуха 6,7 - 15,3
4 Соя шрот 7,2 - 14,6

Фарм-Про

1 Гречиха 8,0 - 20,1

2 Рис 9,9 - 26,5

3 Кориандер 8,5 - 25,8

4 Манка 11,9 - 18,2

З розмолом, великий екран, подсвітка екрану, в пластиковому кейсі.

Фарм-про та Супер-про



C-PRO (СІ-ПРО)  РОЗУМНИЙ ВОЛОГОМІР
З розмолом, великий екран, подсвітка екрану, в пластиковому кейсі.

Мобільний
додаток

Вміст вологи
та температура

GPS Локація

SA Moisture 
Connect

Час та дата

Історія вимірів

1 Пшеница 11,7 - 26,9

2 Ячмень 11,0 - 28,2

3 Пшеничная мука 11,9 - 18,2

4
Макароны 

(пшеницу твердых 
сортов, пасту)

10,8 - 22,2

5 Пшено 9,4 - 22,8 

6 Сорго 10,9 - 27,8

7 Овес 11,0 - 26,0

8 Рапс 4,9 - 21,3

9 Рапсовый жмых 6,7 - 15,3

10 Гречка 10,1 - 20,8

11 Кукуруза 11,7 - 50,0

12 Соя 8,6 - 27,5

13 Соевый жмых 6,7 - 15,3

13 Соевый шрот 7,2 - 15,3

15 Третикале 11,9 - 25,0 

16 Рожь 12,0 - 25,3

17 Ржаная мука 9,5 - 18,0

18 Плевел  -

19 Подсолнечник 4,3 - 27,5

20 Подсолнечник 
жмых 6,7 - 15,3 

21 Подсолнечник шрот 8,4 - 13,8

22 Люцерна 9,2 - 23,2

23 Кофе арабика 9,2 - 21,8

24 Кофе рабуста 9,1 - 22,5

25 Бурый рис 10,9 - 25,9 

26 Рис короткий 9,9 - 26,5

27 Рис длинный 10,0 - 26,0

28 Бобы 11,0 - 19,4

29 Нут бобы 10,5 - 22,5

30 Желтый горох 10,3-20,8

31 Зеленый горошек  11,4 - 18,5 

32 Семена арбуза 5,5 - 19,8 

33 Лесной орех 3,0 - 18,9

34 Конопляне 
насіння 7,5 - 26,0

35 Кориандр 8,0 - 25,8

36 Семена льна 5,5 - 19,0

• Точність виміру 0.25%
• Великий та яскравий екран, меню 

українською мовою;
• Вологомір краще за інших справ-

ляється з гарячим зерном після 
сушарки. Відображає температуру.

• Дозатор заповнення камери вбудо-
ваний у кришку (9 або 11 мл); 

• Безкоштовний додаток SA Moisture 
connect дозволяє відстежувати 
та зберігати у смартфоні міс-
це виміру на Google-картах, час 
виміру, робити нотатки та додава-
ти фотографії для кожного окре-
мого виміру, а також відстежувати 
історію всіх ваших вимірів.

C-PRO - це портативний аналізатор вологості останнього покоління від 
компанії Supertech Agroline (Данія), в якому об'єднані сучасні комп'ютерні 
технології зі стандартом якості - вологоміром зерна Фармпро чи Суперпро із 
комбінованою камерою з вбудованим подрібнювачем, компресією зразка та 
температурній компенсації при вимірюванні.



SUPERPRO COMBI BIOPOINT (БІО-ПОІНТ)
Вологомір Суперпро Комбі (Superpro Combi) використовується для вимірю-
вання показника вологості та температури в розсипному або пресованому 
сіні, соломі, люцерні, сінажі, силажі та силосі, різних травах лучних та кормах. 

Прилад має вбудований цифровий датчик вологи та температури на кінці 
50см щупа із нержавіючої сталі.
Точність виміру: 

Вологомір Біопоінт (Biopoint) використовується для визначення вмісту вологи 
в дерев'яних пелетах або тирсі. Правильне значення вологості в суміші що 
згоряє дозволяє досягти повного згоряння і підвищує тепловіддачу.

Біопоінт також використовується для вимірювання вологості під час зберіган-
ня матеріалів.

Багатомісячне зберігання сіна за відсутності контролю вологості та темпера-
тури несе серйозні ризики.
• по-перше - зайві залишки вологи призведуть до розвитку мікроорганізмів, 

плісняви, що швидко пошириться на всю масу і призведуть до псування;
• по-друге - не виключено самозаймання через підвищення температури 

до критичного рівня.
 
Використання вологоміра сіна Суперпро Комбі дозволить: з одного боку, не за-
куповувати за дорогими цінами сіно на ринку, якщо своє втрачено через підви-
щену вологість, тим самим заощадити кошти, з іншого боку - худоба отримає 
якісний корм із набором вітамінів та мікроелементів, набираючи живу вагу. 
 
Таким чином і в першому і в другому випадку ви отримуєте реальну фінансо-
ву економію, не відволікаєте оборотні кошти, таким чином збільшуючи свій 
прибуток.

• Вимір в діапазоні від 4.5 до 67% 
• Точність виміру 0.5%
• Простотою у використанні;
• Калібрування на пеллети для твер-

дих і м'яких порід деревини;
• Цифровий дисплей з точністю 0.1%;
• Комбінована камера для вимірю-

вання та стиснення зразка;
• Tемпературна компенсація;
• Підрахунок середнього значення;
• Можливість створити калібрування 

на свій продукт;
• Меню та калібрування на російській 

мовіж;
• Зручна наплічна сумка

• Біопоінт (Biopoint) є надій-
ним інструментом виконаним 
з ударостійкого ABS пластику 
та вимірювальною камерою з 
полірованого алюмінію. 

• Конструкція вологоміра Біопоніт 
дозволяє зручно тримати його в 
руці. 

• А попередньо запрограмовані 
калібрування для дерев'яних пе-
лет і тирси дозволяють виміряти 
вологість за лічені секунди.



Контакти
ТОВ "УКРАГРОТЕСТ"

+38 096 0000 983
www.ukragrotest.com.ua
м. Одеса

ТОВ "УКРАГРОТЕСТ" 
є сертифікованим           
виробником
стандартних зразків
зерна (CRM)
 » ISO 9001
 » ISO 17034

ТОВ "УКРАГРОТЕСТ" є 
ексклюзивним пред-
ставником  TrainMiC® 
(Метрологія в Хімії).

Дивіться теми та 
розклад тсемінарів 
TrainMic® на сайті.

експрес вологомiри
supertech agroline

Де придбати 
 
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС"
Підприємство є платником податку на прибуток на загальних задставах.

Юридична адреса: Одеська обл, м. Одеса, вул. Варненська 12-Б, 65065

Фактична адреса: Одеська обл,Овідіопольський р-н.с. Ліманка, ж/м Черво-
ний Хутір, вул. Лабораторна 1С.

www.technotest.com.ua

(096)0000-737  (066)0000-737 (097)0000-737
(073)0000-737  (095)0000-737  (093)0000-737


