
GPS

On-farm

Accurate Portable Grain Analyzer
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Mezőgazdaság

Hordozható kivitel

GPS

Protein térkép

Hordozható terményvizsgáló készülék
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Standardized and Matched
The Inframatic 8800 is standardized to our elevator/lab instrument – the 
Inframatic 9500. The Inframatic 9500 is well established in the market and is 
an approved for payment instrument in many countries. It has approvals in the 
USA, Germany, and Australia to name a few.

Perten Instruments
With 50+ years in agri-food business, we have the experience and expertise to 
make your use of the IM 8800 successful.

Perten Support
Through our extensive group of trained distributors and direct offices, Perten 
provides unparalleled support of our instruments. It starts with instruments 
engineered to meet the needs of our customers and the demands of the 
environments in which they are used. It extends to the software provided for 
routine operation, networking and remote administration, and – ultimately – 
installation and training. Your purchase of an instrument is the beginning of 
our relationship – not the end.

Specifications
Products: Grains and Oilseeds
Parameters: Moisture, Protein, Oil, Wet Gluten and more
Available Calibrations: Wheat, Durum, Barley,  
Canola/Rape seed, Sorghum, Corn and Soybean
Analysis Time: ~90 s
Sample Size: ~400 ml
Subsamples: Up to 10 per sample
Analysis Principle: Diode-array detector, Transmittance
Wavelength Range: 850-1050 nm
Size (W x D x H): 349 x 265 x 274 mm
Weight: 7 kg
Interfaces: 4 x USB-A ports, 1 x Ethernet port (RJ45)
Display: 5.7” color touch screen
Protection: Dust and humidity protected
Battery Operation: ~2 hrs.
Positioning: GPS module, connected through USB port
Ambient Temperature: 5-45 °C
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Pannonagri Kft.
2890 Tata, Toldi M. u. 15/A., Tel. 34/487-111, fax: 34/487-222
e-mail: pannonagri@t-online.hu, www.pannonagri.hu

Szabványos és könnyen illeszthető
The Inframatic 8800 összekapcsolható az Inframatic 9500 elevátor / laboratóriumi beren-
dezésünkkel. Az Inframatic 9500 a piacon jól is-mert és bevezetett műszer és több ország-
ban mérőeszközként jóváha-gyásra került. Jóváhagyást szerzett az USA, Németország és 
Ausztráia területén, hogy csak néhányat említsünk. 

A Perten műszerek
A több mint 50 éve a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban tevékenykedő cég kellő tapasz-
talattal és szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy Ön is sikeresen használhassa az IM 8800 
analizátort. 

Perten vevőtámogatás
A kiterjedt forgalmazói hálózatával és közvetlen értékesítési irodáival a Perten páratlan támo-
gatást nyújt műszereihez. A munka ott kezdődött, hogy a műszert a vásárlói visszajelzések és 
az alkalmazási környezet jellege alapján továbbfejlesztették. Ez érvényes arra a számítógépes 
programra is, amely működteti a berendezést, valamint a hálózatra, és a távoli hozzáférésre is, 
és természetesen az üzembe helyezésre és oktatásra is. Amikor Ön megvásárolja a műszert, 
az a kapcsolatunk kezdetét jelenti, nem pedig a végét. 

Műszaki adatok
Terményfajták: Gabonafélék és olajos magvak
Paraméterek: nedvesség-, protein-, olaj-, nedves gluténtartalom,  
és egyebek
Rendelkezésre álló kalibrációk: Búza, durum, árpa,  
repce / repcemag, cirok, kukorica és szója
Vizsgálati idő: ~90 s
Minta mérete: ~400 ml
Alminták: Mintánként max. 10
Mérési elv: diódasoros spektrofotometria
Hullámhossz tartomány: 850-1050 nm 
Méret (Szélesség x Mélység x Magasság): 349 x 265 x 274 mm  
Súly: 7 kg
Interfész egységek: 4 x USB-A port, 1 x Ethernet port (RJ45)
Kijelző: 5.7” színes érintőképernyő
Védelem: Portól és nedvességtől védett Akkumulátor üzemidő: ~2 óra
Helymeghatározás: GPS modul, az USB porton keresztül
Környezeti hőmérséklet: 5-45 °C



The take-anywhere  
answer to your grain 
quality questions.

Designed for farm conditions, this rugged meter 
is ideal for testing grain for moisture, protein and 
oil. An automated shutter protects the tester from 
light, insects and vermin to ensure reliable, low main-
tenance operation for years to come.

Portable – Compact, light enough to hand carry 
and powered by 12V, or battery (up to 2 hours), the 
Inframatic 8800 goes with you where you need it 
most: in the pickup truck, in the cab of the header 
and to the silo. The optional carrying bag protects 
the IM 8800 and is useful for transporting the in-
strument to inspection sites, fields etc. It’s also useful 
for long-term, protective storage of the instrument 
after harvest.

GPS – The Inframatic 8800 is equipped with a GPS 
so you can create protein maps of your fields. Make 
fast harvesting and binning decisions to manage your 
grain quality.

Protein maps allow farmers to extract addition-
al profit by identifying pockets of premium grain.  

Topography, fertilization, and run-off are known 
to cause variation in protein content with-
in a field. The Inframatic 8800 helps you 
get the most value from the grain you are  
already producing.

Near-infrared (NIR) grain 
testing has been a fixture 
at large elevators and grain 

processors for years. With the 
use of newly available technology, 

Perten Instruments is excited to introduce 
a tester designed specifically for on-farm use.
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Why the Inframatic 8800
is different
An on farm grain analyzer has been desirable for 
some time. The demands on such an instrument are 
high, however, and must balance many requirements. 
It must be rugged and robust. It must be portable to 
tote around the field. It must be simple to operate, 
but sophisticated enough to provide accuracy similar 
to elevator and lab instruments. And it must do it all 
in a cost-effective manner.

Recent technological developments have allowed 
us to develop just such an instrument. The Inframatic 
8800 uses solid state components and diode array 
technology meaning no moving optical components. 
The lack of moving parts allows us to align and match 
instruments at the factory – one instrument is exactly 
like the next. This means the instruments are accurate, 
repeatable, and reproducible. 

Measure in the field
It’s all about portability and fit-for-purpose with 
the IM 8800. Place it in the cab of your pickup 
or harvester. It’s small enough to carry around the 
field for spot testing allowing you to determine 
optimal harvest time. The 2 hour battery life and 
GPS allow you to create protein maps of fields.  

”Get the most from 
your grain with fast, 
accurate analysis.”
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Variability of protein in wheat within a single 
row has been shown to be up to 6%. The maps 
allow you to capture that value. Maximize 
profitability by better controlling drying, 
identifying your highest quality grain, 
and selling it for a premium.

Quality Control  
before delivery
Deliver the right grain to the right 
buyer. Test your grain as it’s go-
ing into storage and as it’s going 
into the truck. Send the highest 
quality grain to those willing to 
pay premiums. Make sure you 
get the most for your grain.
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Hordozható válasz a 
termény minőséggel 
kapcsolatos kérdésekre

Near-infrared (NIR) mű-ködési elvű terményvizsgáló berendezé-
sek a nagy eleváto-rokban és termény feldolgozókban már évek 
óta szolgálnak. 
A legújabb technológia alkalmazásával a Perten most egy olyan 
berendezést mutat be, amelyet kifejezetten hordozható termény-
vizsgálatra terveztek.

A kifejezetten a nehéz mezőgazdasági körülmé-nyekre 
tervezett, masszív készülék ideális mérőműszer a termény 
nedvességének, protein- és olajtartalmának mérésére. Auto-
matikus zárszerkezet védi a műszert a fénytől, rovaroktól és 
más kártevőktől a megbízható, csekély karbantartási igényű, 
hosszú idejű üzemelés érdekében. 

Hordozható kialakítás – A kompakt, könnyű, kézben hordoz-
ható, 12 V-ot igénylő, de beépített akkumulátorra is rendelkező 
(max. 2 üzemóra) Inframatic 8800 jelű készülék bárhová elvi-
hető, ahol a leginkább szükséges, például személykocsiban, a 
betakarítás helyén, vagy a silótelepen. A külön megvásárolható 
hordozó táska megvédi az IM 8800 készüléket, és hasznos a 
szállításkor a vizsgálati helyszínek között, kint a mezőn, stb., 
valamint ebben célszerű a készülék hosszabb idejű tárolása a 
betakarítás után.

GPS – Az Inframatic 8800 GPS helymeghatározóval is fel van 
szerelve, így protein-térkép is készíthető a földekről. Végezzen 
gyorsan az aratással, és hozzon nyerő döntéseket a termény 
minőség kezelésében!

A proteintartalom térkép lehetővé teszi a gazdák számára, 
hogy további nyereséget érjenek el az első osztályú termőhe-
lyek beazonosításával. Ismert tény, hogy a domborzat, a trá-
gyázás és a terményhozam egy azonos táblán belül is válto-
zásokat eredményez a fehérjetartalomban. Az Inframatic 8800 
segít Önnek, hogy a legnagyobb értéket hozhassa ki a már 
megtermelt terményből.
 

Miért különleges az  
Inframatic 8800?
Egy mezőgazdasági üzemben sokszor kívánatos a 
terményvizsgálat. Az ilyen berendezések iránt nagy 
az igény, és ki kell elégíteni minden kérést. Legyen 
strapabíró és masszív kivitelű. Legyen hordozható 
mindenhová. Legyen egyszerűen kezelhető, de kel-
lően kifinomult ahhoz, hogy a laboratóriumi műsze-
rek pontosságát adja. És mindet költséghatékonyan 
állítsa elő. 
A legújabb technológiai fejlesztések lehetővé tették 
számunkra, hogy kifejlesszünk egy ilyen berende-
zést. Az Inframatic 8800 szilárdtest alkatrészeket és 
diódasoros fotometriát alkalmaz, ami azt jelenti, hogy 
nincsenek mozgó optikai elemei. A mozgó alkatré-
szek hiánya tette lehetővé, hogy pontosan azonos 
berendezéseket gyártsunk, így a műszereink ponto-
sak, megismételhetőségük és reprodukálhatóságuk 
kiváló. 

Mérés a gabonatábla mellett
Az IM 8800 készülék teljes egészében a hordozha-
tóságról és a célszerűségről szól. Helyezze el a te-
herautó, vagy a kombájn fülkéjében, mert kellően ki-
csi ahhoz, hogy a helyszínen lehessen mérni vele, és 
meghatározza például az optimális betakarítási időt. 
A 2 órás akku üzemidő, és a GPS helymeghatározó 
rendszer lehetővé teszi az azonnali fehérjetartalom-
térkép elkészítését. 

 A mérések szerint búzában a protein szint változása 
egy soron belül elérheti a 6%-ot. A térkép lehetővé 
teszi, hogy megragadja ezt az értéket.  Érjen el maxi-
mális hozamot a jobb szárítással, mert be tudja azo-
nosítani a legmagasabb minőségű terményét, és azt 
felárral tudja értékesíteni. 

Minőségellenőrzés a  
szállítás előtt 
A megfelelő terményt szállítsa a megfelelő vevőnek. 
Vizsgálja meg a terményt a betárolás előtt, és akkor 
is, ha kitöltik azt a szállító teherautóra. Annak adja el 
a legjobb minőségű terményt, aki megfizeti a felárat. 
Kapja meg a legjobb árat a magas minőségű  termé-
nyért! 

”Vegye ki a legjobbat a  
terményből a gyors és  
pontos vizsgálattal.”
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