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Levando a determinação de humidade em aplicações agrícolas para o próximo nível
Combinando eficiência e confiabilidade, o analisador portátil de umidade de grãos MC2000 foi projetado para a 
determinação precisa do teor de umidade de grãos em aplicações agrícolas, incluindo controle de qualidade e 
armazenamento. Simples de configurar e operar com uma interface amigável, o MC2000 aumenta a produtividade 
em sua operação com resultados rápidos e confiáveis. O MC2000 apresenta um design compacto e é durável para 
uso repetitivo.

Os recursos padrão incluem: 

Design de botão de toque amigável para fácil operação.

O sistema de compensação de temperatura garante resultados precisos em cinco segundos.

O versátil MC2000 pode testar categorias de 50 grãos (10 pré-programadas).

Modelo Mc2000 

Faixa de humidade 3% -45% 
Legibilidade 0,1% 
Repetibilidade 0,2% 
Volume de Amostra  220 ml  
Poder 4 pilhas AA (incluídas) 
Faixa de temperatura operacional  0º C -50ºC  
Tipo de exibição Tela de cristal líquido (LCD) com luz de fundo 
Monitores % de humidade, peso, densidade, estatísticas, temperatura 
Categoria de amostra 50 (10 pré-programados) 
Amostra pré-programada Arroz indico, arroz japonês, trigo, milho, colza, soja, arroz, 

cevada, amendoim e durra   
Dimensões (LxAxP)  19 x 20 x 12 cm  
Peso líquido 0,8 kg  
Peso 2,6 kg 
Massa de Calibração 200g (incluído) 
Saída Mini USB 

 
Outros recursos e equipamentos padrão 

Calibração de peso, ajuste, configuração de categoria, desligamento automático, compen-
sação automática de temeratura ou importação de categorias via software de PC

Conformidade 

Segurança do produto: CE, CSA /UL e FCC aprovado 
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