
MOST-, CIDER-, VINANALYSER 
Betalt kun for de analyser du har brug for. 
De fleste analyser kræver kun 0.1 ml prøve pr. analyse af 
indleveret/fremsendt. Prøverør fremsendes. 
 
Sukkerindhold i most, cider og vin. 

•   Refraktometrisk sukkerindhold 
•   Densitometrisk sukkerindhold  
•   Restsukker (Residual sugar)** 
•   Glucose//Fructose* 
•   Glycerol* 

Syreindhold i most. cider og vin  
•   Titratable acidity (TA)** 
•   Eddikesyre (Acetic acid)* 
•   Vinsyre (Tataric acid)* 
•   Æblesyre (L-Malic acid)*/** 
•   Citronsyre (Citric acid)* 
•   Mælkesyre (L-Lactic acid)*/** 
•   Mælkesyre (D-Lactic acid)** 

Kvælstof i most. cider og vin 
•   Uorganisk kvælstof (Ammonia)* 
•   Organisk kvælstof (a-Amino nitrogen)* 
•   Gær-optageligt kvælstof (YAN)* 

Mineraler i most, cider og vin 
•   Kalium (K)* 
•   Jern (Fe)* 
•   Kobber (Cu)*  

Diverse i most, cider og vin 
•   pH (surhedsgrad)** 
•   Alkohol (Ethanol)* 
•   Alkohol (Ebulliometry) 
•   Total sulfit (Totale sulphites)* 
•   Frit sulfit (Free sulphites)*/** 
•   Total Antioxidant Status* 

 
*) Randox enzymatiske præcisionsanalyser udføres inkl. 
kvalitetskontrol i tilknyttede Randox analyse-kit. 
**) Accuvin Quick Test udføres. Accuvin teststrimmel til 
eget brug sælges også separat. 
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•   Most-, Cider- og Vinanalyser 

Randox enzymatiske præcisionsanalyser 
samt Accuvin quick test 
 

•   Flaske-etiketter efter dit design 
Primera Lx400e og Fx400e etiketdesign. 
Runde, kvadratiske og rektangulære 
selvklæbende og vandfaste etiketter 
 

•   Apparatur og tilbehør til 
fremstilling af mousserende vine  
Flasketrykmålere, degorgeringsjern, 
pupitre, champagneflasker, egefade, 
indkapslet gær, champagnepropper,  
 

•   Konsulentbistand 
Fortolkning af analysedata, sensorisk 
bedømmelse, m.v. 
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FLASKE ETIKETTER 
 
Professionelle etiketprintere (Primera Lx400e 
farve printer og Primera Fx400e folie printer) 
anvendes sammen med selvklæbende, papir og 
polymer vandfaste og temperaturresistente flaske-
etiketter i mange formater og flere  materialer.  
 
Få leveret dine helt personligt designede 
selvklæbende flaske-etiketter i både lille eller stort 
antal svarende til dit behov. 
 
Billeder, logoer, stregkoder m.v. samt tekster i 
diverse fonte og farver indsætter efter ønskes. 
 
Guld- og sølvkanter, samt guld- og sølv tekster og 
logoer, samt farvet blå og rød metallic, indsætter 
efter ønsker. Farve inkjet printing op til 4800 dpi  

•   Etiket-bredde fra 19 mm to 108 mm  
•   Etiket-længde fra 19 mm to 610 mm  
•   Trefarvet CMY ink blækpatron 

 
Etiketter i vandfaste og brudsikre materialer 
Etiketter i blankt og mat papir, vandfast polymer, 
hvid, clear til både sort, farve og sølv-guld tekst og 
billeder. 
Selvklæbende etiketter i rundt, kvadratisk og 
rektangulært format  

•   Runde: 35, 45 og 64 mm runde 
•   Kvadratiske: 102x102 m 
•   Rektangulære: 51x25 mm, 76 x 51 mm, 76 

x 64 mm, 102x51 mm, 102x76 mm, 
102x152mm, samt også andre formater  

•   Bagsideetiketter, der matcher i format til 
forsideetiketten 

 
VinoSigns hjælper med at designe vinetiketter og printe dine 
flaske-etiketter i det antal og den kvalitet du har brug for, 
også med guldkanter. 
 

APPARATUR OG TILBEHØR 
TIL FREMSTILLING AF 
MOUSSERENDE VINE 
 
De hobby-vinavlere og vinproducenter der 
fremstiller mousserede vin og cider efter 
flaskegæringsmetoden har brugt for specialudstyr. 
 
Flaskemanometret 
 
Degorgering-jern 
 
Champagnepropper 
 
Champagneflasker 75 cL og 37.5 cL 
 
Champagne propmaskiner 
 
Champagnelukkere 
 
Brugte egetønder til fadgæring 
 
Bâtonnage skeer 
 
Vintyve i glas. 
 
Filtreringsudstyr og filterpatroner 
 
Dosage reagenser - ekspeditionslikører. 
 
Champagne gær samt Proenol gærkapsler 
 
Accuvin quick test AV (syre, restsukker, æblesyre, 
frit SO2 m.fl.) 
 
PullTex aroma kits 
 
VinoSigns sælger specialudstyr til fremstilling af cider og 
mousserende til konkurrencedygtige priser. 
 

KONSULENTBISTAND 
 
Hjælpen er lige ved hånden 
 

•   til at fortolke dine analyseresultater 
 

•   til fremstilling af din første mousserende 
vin eller cider 

 
•   til design af dine vinetiketter 

 
•   til indkøb af vinificeringsudstyr 

 
•   til lagring af mousserende vine 

 
•   til propning med store og små 

champagneflasker 
 

•   til at anskaffe brugte pupitre,  
 

•   til anskaffelse af brugte egetønder til 
fadgæring og lagring 

 
Leje af udstyr 
 

•   en mindre hydropresse  
 

•   et filtreringsanlæg GIFCO  
 

•   et filtreringsanlæg med fustage og 
filtercartridge Pall/Millipore 

 
•   en CO2-gasflaske 

 
•   et champagne propningsapparat FERRARI 

 
•   en flaskeetiket applikator PRIMERA 

 
VinoSigns hjælper dig i gang, de din første mousserende vin, 
og udlejer specialudstyr. 


