
ENG CZK 
Meets your Xpectations! Splní Vaše očekávání! 
Hand held NIR analyzer Ruční NIR analyzátor 

THE PRODUCT 
PRODUKT 

X-NIR™ hand held analyzer for forages and grains 

measures the percentage of Moisture (dry matter), 

Starch, Crude Protein, ADF, NDF, Ash and Crude 

Fat of different feeding materials in few seconds.  

X-NIR™ enables real time control of your TMR. 

X-NIR™ ruční analyzátor na objemné krmiva a zrno měří 
procentuální obsah vlhkosti (sušina), škrob, dusíkaté 
látky, ADF, NDF, popel a hrubý tuk různých krmiv během 
krátké doby. X-NIR™ umožňuje kontrolu Vaší TMR v 
reálném čase. 

WHY SHOULD X-NIR™ BE YOUR 
CHOICE? 

PROČ BY JSTE SI MĚLI VYBRAT PŘÍSTROJ X-NIR™ ? 

• Real time control of animal feed rations 

minimizes feed refusal and reduces daily feed 

cost (less waste = more profits)  

• Fully customisable product (more than 50 

families available by area)  

• Lower management costs due to:  

1. Quick and easy setup  

2. Real time results  

3. No need of consumables to perform analysis  

4. Reliability  

• Intuitive. Easy to use  

• Lower operating and maintenance costs thanks 

to few long life components (i.e. rechargeable 

battery)  
• Touch screen interface allows access to all functions 
with just a few taps 

- Kontrola krmné dávky zvířat minimalizuje 
zbytky krmiv a snižuje denní náklady na 
krmení (méně zbytků krmiv = vyšší zisk) 

- Plně přispůsobitelný výrobek (víc jak 50 
dostupných kalibračních rovnic krmiv v 
závislosti na území) 

- Nižší operativní náklady díky: 
- rychlému a jednoduchému spuštění 
- výsledkům v reálném čase 
- bez spotřebního materiálu 
- Spolehlivost 

      -      Intuitivní ovládání, jednoduché použití 
      -      Nízké provozní náklady a náklady na údržbu 
díky malému počtu součástek s dlouhou životností 
(nabíjecí baterie) 
      -     Dotyková obrazovka umožňuje přístup ke 
všem funkcím. 

NEW Handheld NIR 
Analyser.  

Feed Analysis Anywhere, 
Anytime! 

NOVINKA Ruční NIR analyzátor. 
Analýza krmiv kdekoliv, kdykoliv ! 

QUICK 
Never wait to get results. Analysis without 
sample preparation! 

RYCHLOST 
Nikdy nemusíte čekat na výsledky. Analýza bez 
přípravy vzorků 

EASY TO USE 
From nutritionists to farm staff, everyone can use it! 

JEDNODUCHOST 
Od poradců až po farmáře, každý ho dokáže použít ! 

RELIABLE 
Analyse all types of materials from forages to grains to pellets. 

SPOLEHLIVOST 
Analyzujte všechny druhy krmiv od siláží až po zrno. 
Podle vybavení přístroje.  

AFFORDABLE 
Unbeatable price/performance ratio! 

DOSTUPNÉ 
Nepřekonatelný poměr cena/výkon ! 

for more details visit: www.dinamicagenerale.com Pro víc detailů navštivte 
www.dinamicagenerale.com 

Hand held NIR analyzer Ruční NIR analyzátor 

THE SYSTEM 
X-NIR™ 
Battery charger 

SYSTÉM 
X-NIR™ 

Nabíječka baterie 

http://www.dinamicagenerale.com/


Power supply cable 
Check cell 
Battery (x 2) 
Usb key 
Spare parts (lamp, glass e gasket set) 
Connection with NIR Trace software 

Napájecí kabel 
Kontrolní buňka 
Baterie (x2) 
USB kabel 
Náhradní díly (zdroj světla, sada sklíček a těsnění) 
Připojení k programu NIR Trace 

TECHNICAL DATA 
CASE  

Material  

Polypropylene (compact case)  

Dimensions 50.2 x 40 x 18.8 cm  

Weight  

7,5 kg 
 
Thanks to NIR Evolution software, no initial verification is 
required. 

USER INTERFACE  

Display  

Touchscreen 4,3”, 480 x 272 resolution  

Language  

10 languages available 

 
NIR Families VS Nutrients  

 
3 NIR Families as standard on each instrument to choose among 
7 NIR Families (see table above). Pick out additional families 
within a basket of more than 50 families divided by geographic 
area. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Kufřík 
Materiál 
Polypropylén (kompaktní kufřík) 
Rozměry 50,2 x 40 x 18,8 cm 
Hmotnost 
7,5kg 
 
Díky programu NIR Evolution není potřebná prvotní 
kalibrace. 
 
Uživatelské rozhraní 
Obrazovka 
Dotyková 4,3”, rozlišení 480x272 
Jazyk 
10 dostupných jazyků 
NIR parametry krmiva vs. krmiva 
3 NIR krmiva ve standardu na každém přístroji na 
výběr ze 7 NIR krmiv (viz tabulku výš). Vyberte si z 
dalších víc jak 50 krmiv podle geografické polohy. 

NIR Chemical Parameters 
Humidity or Moisture 

Starch 
Crude Protein 

ADF 
NDF 
Ash 
Crude Fat 
FORAGES FAMILIES 

CORN SILAGE 

HAY 

HIGH MOISTURE CORN 

ALFALFA HAY 

GRASS SILAGE 

T.M.R. 

SOYBEAN FLOUR 

YES 

NO 

NIR chemické parametry 
Vlhkost anebo sušina 
Škrob 
Dusíkaté látky 
ADF 
NDF 
Popel 
Hrubý tuk 
Krmiva 
Kukuřičná siláž 
Seno 
Vlhké zrno kukuřice 
Vojtěškové seno 
Travní siláž 
T.M.R. 
Sojový šrot 
ANO 
NE 

QUALITY AND CERTIFICATIONS KVALITA A CERTIFIKACE 

CONTACTS KONTAKTY 

GENERAL INFORMATION 

SALES DEPARTMENT 
CUSTOMER SERVICE 

Všeobecné informace 
Prodejní oddělení 
Služby zákazníkům 

*obtained from Dinamica Generale spa 

We reserve the right to modify the 
document or to implement product 

*obdržané od Dinamica Generale spa. 
Vyhrazujeme jsi právo měnit dokument, anebo 
implementovat vylepšení produktu bez jakýchkoliv 



improvements without any obligation in 
respect of the product purchased. 

povinností. 

 


