
Zakres pomiaru wilgotności:
od 5% do 40% w zależności 
od rodzaju badanego ziarna

Zakres pomiaru temperatury:
od 0 do 45°C

Powtarzalność i dokładność: 
+/- 0,5% w normalnej skali wilgo- 
tności przechowywanego ziarna

Rozdzielczość odczytu: 
0,1% wilgotności

 

TESTER 
WILGOTNOŚCI 
ZIARNA

SZNUREK
ROLNICZY

wytrzymały na zrywanie
gwarancja jakości – 100% pewności oryginalnego 
surowca 
uniwersalny – przeznaczony do zbioru słomy, siana 
oraz zielonek

łatwy w obsłudze – dzięki prostemu programowi 
z polskim menu oraz modułowi kalibrującemu 
pasującemu do każdego elewatora
uniwersalny – możliwość pomiaru 23 rodzajów 
ziaren
długi okres gwarancji – aż 12 miesięcy od daty 
zakupu
w zestawie – pokrowiec ochronny i dwie baterie

FARMEX MT-PRO

RĘKAWY
FOLIOWE

DODATKI DLA
GOSPODARSTW
ROLNYCH

niższe koszty produkcji kiszonek i magazynowania 
ziarna 
zmniejszenie strat surowca dzięki małemu polu 
wybierania i dużej kompresji
oszczędność czasu dzięki sposobowi napełniania 
i przechowywania
uniwersalność zastosowania (zielonki, wysłodki, 
młóto browarniane, ziarno zbóż, itp.)
gwarancja odporności na warunki atmosferyczne 
przez co najmniej 18 miesięcy od użycia, dzięki 
zastosowaniu stabilizatora UV

WYMIARY
średnica w stopach:
6,5”; 8”; 9” i 10”
średnica w metrach:
2,0m; 2,4m; 2,7m i 3,0m
grubość:
200, 225 i 240 micronów
długość:
30, 45, 60 i 75m

GDZIE KUPIĆ?
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DOŁĄCZ DO NAS

i w sklepach partnerskich Agreo   www.agreo.pl

W firmowych punktach handlowych oraz 
u przedstawicieli Osadkowski S.A.   
www.osadkowski.pl



FOLIA 
DO OWIJANIA 
BALOTÓW
IDEAL WRAP

wytrzymała – produkowana metodą tzw. wydmuchu, 
ze stabilizatorem UV powodującym długowieczność 
folii
hermetyczna – gwarantuje idealne zabezpieczenie 
sianokiszonki
długi okres gwarancji – aż 24 miesiące od daty 
produkcji

precyzyjna – dobrze zabezpiecza nawet bardzo 
drobny surowiec
wygoda i bezpieczeństwo – dzięki równej 
powierzchni beli ułatwia magazynowanie słomy 
i przygotowanie balotów do produkcji sianokiszonki
odporna na warunki atmosferyczne – zastosowanie 
stabilizatora UV
wytrzymała na zrywanie – minimum 250 kg

uniwersalny – jego bogaty skład mikrobiologiczny 
umożliwia zakiszanie (konserwację) każdego rodzaju 
pasz objętościowych
bezpieczny – nie powoduje korozji maszyn i jest 
nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt
wartościowy – wpływa na wzrost zdrowotności 
i wydajności mlecznej krów
największa liczba bakterii – 6x1010 j.t.k. w 1g
preparatu

możliwość zastosowania w pryzmach i silosach 
przejazdowych
najwyższa jakość – dzięki produkcji z najlepszych 
surowców i wykorzystaniu sprawdzonej, skan- 
dynawskiej technologii
odporność na warunki atmosferyczne – przez co 
najmniej 12 miesięcy od użycia dzięki zastosowaniu 
stabilizatora UV
wytrzymała i odporna  na rozdarcia i przebicia  dzięki 
produkcji metodą tzw. wydmuchu

ROZMIARY

KOLOR

500mm × 1800m
 750mm × 1500m

biały

BAKTERIE FERMENTACJI
MLEKOWEJ: 

OPAKOWANIA

Enterococcus faecium CECT 4515
Lactobacillus plantarum CNCMI 3235
Lactobacillus acidophilus CECT 4529
Pediococcus acidilactici CNCMI 3237
Lactobacillus buchneri CCM 1819

100g i 500g

ROZMIARY

123cm × 2000m
123cm × 3000m

SIATKA
ROLNICZA
IDEAL BAL

ROZMIARY
szer.:
dł.:

JUMBO ROLE: 

od 6 do 18m (co 2m)

KOLOR
biało-czarny

33, 35, 50m

300, 400m

NOWOCZESNY
ZAKISZACZ
SILOMAX

FOLIA DO 
ZAKISZANIA
RANI SILAGE

NOWY
ULEPSZONY

SKŁAD


