
www.parico.lv        www.fossanalytics.com 

INFRATEC NOVA jaunākās paaudzes stacionāra iekārta 
VISPLAŠĀK APRĪKOTĀ IEKĀRTA, KO VAR UZRAUDZĪT ATTĀLINĀTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

KVIEŠI 
Proteīns, mitrums, lipeklis,  
ciete, Zeleny  
MIEŽI 
Proteīns, mitrums, ciete 
AUZAS 
Proteīns, mitrums  
RUDZI 
Proteīns, mitrums, ciete 
TRITIKĀLE  
Proteīns, mitrums, ciete 
CIETIE KVIEŠI  
Proteīns, mitrums 
RAPŠI 
Eļļa, mitrums 
ZIRŅI 
Proteīns, mitrums 
KUKURŪZA 
Proteīns, mitrums, ciete, eļļa 
SOJAS PUPIŅAS 
Proteīns, mitrums, eļļa 
SORGO 
Mitrums 
LAUKU PUPAS 
Proteīns, mitrums 
+ printeris Citizen  
 

Cena bez tilpummasas 28.071,20 EUR*  
Cena ar tilpummasu 31.192,40 EUR*    
* cenā nav iekļauts 21% PVN 
 
Infratec NOVA var papildināt ar kultūrām: griķi, sinepju sēklas, rīsi, iesala mieži u.c. 
 

INFRATEC TM jaunākās paaudzes stacionāra iekārta 

IEKĀRTA, KO VAR UZRAUDZĪT ATTĀLINĀTI 
 

 
 
KVIEŠI 
Proteīns, mitrums, lipeklis,  
ciete, Zeleny  
MIEŽI 
Proteīns, mitrums, ciete 
AUZAS 
Proteīns, mitrums  
RUDZI 
Proteīns, mitrums, ciete 
RAPŠI 
Eļļa, mitrums 
LAUKU PUPAS 
Proteīns, mitrums     + printeris Citizen CTS851 
+ printeris Citizen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cena bez tilpummasas 21.778,80 EUR*  
Cena ar tilpummasu 24.900,00 EUR*    
* cenā nav iekļauts 21% PVN 
 
Infratec TM var papildināt ar kultūrām: griķi, tritikāle, kukurūza, sojas pupiņas, lauku zirņi u.c. 

 

Kviešu mitruma precizitāte ap 0,15% 
Kviešu proteīna precizitāte ap 0,25% 
Rapšu mitruma precizitāte ap 0,25% 
 

Mitruma diapazons : 
  - graudaugiem līdz 30% 
  - rapšiem līdz 30% 
 

Analīze 45 sekunžu laikā. 
 

Garantija – 2 gadi. 
Garantija monohromatoram – 4 gadi. 
 

Skanē nemaltus graudus un sēklas līdz pat kodolam. 
 

Ir globāla datu bāze, apkopotas vismaz 30 sezonas. 
 

80% no visas pasaules kviešiem analizē ar INFRATEC 
 

INFRATEC kviešu un miežu parametri (proteīns un 
mitrums) atbilst Eiropas standarta EN15948 prasībām. 
 

INFRATEC ir atzīta par oficiālu iekārtu graudaugu, eļļas 
augu un pākšaugu pieņemšanā ASV, Vācijā, Austrālijā, 
Francijā, Austrijā, Krievijā u.c. 
___________________________________________ 
 

Infratec TM ar iebūvētu Windows 8. 
 

Infratec TM tehnisko palīdzību var veikt attālināti caur 
internetu. 
 

10” skārienjūtīgs ekrāns. 
 
 

Kviešu mitruma precizitāte ap 0,15% 
Kviešu proteīna precizitāte ap 0,25% 
Rapšu mitruma precizitāte ap 0,25% 
 

Mitruma diapazons : 
  - graudaugiem līdz 30% 
  - rapšiem līdz 30% 
 

Analīze 45 sekunžu laikā. 
 

Garantija – 2 gadi. 
Garantija monohromatoram – 4 gadi. 
 

Skanē nemaltus graudus un sēklas līdz pat kodolam. 
 

Ir globāla datu bāze, apkopotas vismaz 30 sezonas. 
 

80% no visas pasaules kviešiem analizē ar INFRATEC 
 

INFRATEC kviešu un miežu parametri (proteīns un 
mitrums) atbilst Eiropas standarta EN15948 prasībām. 
 

INFRATEC ir atzīta par oficiālu iekārtu graudaugu, eļļas 
augu un pākšaugu pieņemšanā ASV, Vācijā, Austrālijā, 
Francijā, Austrijā, Krievijā u.c. 
___________________________________________ 
 

Infratec NOVA ar iebūvētu Windows 8. 
 

Infratec NOVAs tehnisko palīdzību var veikt attālināti 
caur internetu. 
 

10” regulējams skārienjūtīgs ekrāns. 
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Augstfrekvences (149 mHz) iekārta ar vienotu 
graudu mitrumu algoritma tehnoloģiju iekļūst 
dziļi paraugā un sniedz precīzu mitrumu 
graudaugiem, pākšaugiem un eļļas augiem.  
Vienlaikus tiek doti arī tilpummasas mērījumi. 
 
Mitruma diapazons : 
5 – 45% atkarībā no parauga veida 
 
Parauga temperatūra : 
-20°C līdz +45°C  
atkarībā no kalibrējuma un mitruma 
 
Garantija – 1 gads. 
 
Skenē nemaltus graudus, sēklas un to kodolus. 
 
Kam paredzēts GAC® 2500-C?  
Papildus iekārta jau esošiem Infratec 
lietotājiem. 
Iekārta mitruma un tilpummasas kontrolei ražas 
laikā un kaltējot graudus. 
Iekārta maziem graudu ražotājiem, kam pietiek 
ar šiem parametriem. 
 
 
 
 
 

INFRATEC 1241 stacionāra iekārta 

IZTURĪGS “DARBA ZIRGS” 

 

 
 
 
 
 
 

 
KVIEŠI 
Proteīns, mitrums, lipeklis,  
ciete, Zeleny  
MIEŽI 
Proteīns, mitrums, ciete 
AUZAS 
Proteīns, mitrums  
RUDZI 
Proteīns, mitrums, ciete 
TRITIKĀLE  
Proteīns, mitrums, ciete 
CIETIE KVIEŠI  
Proteīns, mitrums 
RAPŠI 
Eļļa, mitrums 
ZIRŅI 
Proteīns, mitrums 
KUKURŪZA 
Proteīns, mitrums, ciete, eļļa 
SOJAS PUPIŅAS 
Proteīns, mitrums, eļļa 
SORGO 
Mitrums 
LAUKU PUPAS 
Proteīns, mitrums      
+ printeris Citizen  
 

Cena bez tilpummasas 20.745,60 EUR*  
Cena ar tilpummasu 23.866,60 EUR*    
* cenā nav iekļauts 21% PVN 

 
Infratec 1241 var papildināt ar kultūrām: griķi, sinepju sēklas, rīsi, iesala mieži u.c. 

Mitruma mērītājs GAC® 2500-C 
 
GAC® 2500-C iekārta mitruma, tilpummasas un temperatūras noteikšanai. 
Analīze 10 – 20 sekunžu laikā. 
 

 

KVIEŠI 
Mitrums, tilpummasa, temperatūra 
MIEŽI 
Mitrums, tilpummasa, temperatūra 
AUZAS 
Mitrums, tilpummasa, temperatūra 
RUDZI 
Mitrums, tilpummasa, temperatūra 
TRITIKĀLE  
Mitrums, tilpummasa, temperatūra 
CIETIE KVIEŠI 
Mitrums, tilpummasa, temperatūra 
RAPŠI 
Mitrums, temperatūra 
ZIRŅI 
Mitrums, temperatūra 
KUKURŪZA 
Mitrums, temperatūra 
SOJAS PUPIŅAS 
Mitrums, temperatūra 
SORGO 
Mitrums, temperatūra 
LAUKU PUPAS 
Mitrums, temperatūra 
 

Cena 5.990,00 EUR* 
* cenā nav iekļauts 21% PVN

 

Kviešu mitruma precizitāte ap 0,15% 
Kviešu proteīna precizitāte ap 0,25% 
Rapšu mitruma precizitāte ap 0,25% 
 

Mitruma diapazons : 
  - graudaugiem līdz 30% 
  - rapšiem līdz 30% 
 

Analīze 1 minūtes laikā. 
 

Garantija – 2 gadi. 
Garantija monohromatoram – 4 gadi. 
 
 

Skanē nemaltus graudus un sēklas līdz pat kodolam. 
 

Ir globāla datu bāze, apkopotas vismaz 30 sezonas. 
 

80% no visas pasaules kviešiem analizē ar INFRATEC 
 

INFRATEC kviešu un miežu parametri (proteīns un 
mitrums) atbilst Eiropas standarta EN15948 
prasībām. 
 

INFRATEC ir atzīta par oficiālu iekārtu graudaugu, 
eļļas augu un pākšaugu pieņemšanā ASV, Vācijā, 
Austrālijā, Francijā, Austrijā, Krievijā u.c. 
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