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Q
(l/min)

0660112
0660111

0,1 - 0,45
0,3 - 10

2001001

0660111

 Elektronische doppentester S001
De AAMS-SALVARANI doppentester S001 is een meettoestel, dat het debiet 
van alle types spuitdoppen met een nauwkeurigheid van 1% bepaalt. De 
doppentester is een draagbaar toestel, dat de prestaties en slijtage van 
spuitdoppen van alle soorten spuitsystemen snel controleert. De metingen 
kunnen ook gebruikt worden voor de kalibratie van  spuiten conform de 
diverse kwaliteitssystemen in land- en tuinbouw.

• Het meettoestel heeft van 0,10 tot 8 l/m. een meetnauwkeurigheid van 1%.
• De gegevens van 10 reeksen met elk 100 spuitdoppen kunnen in het 
geheugen van de monitor opgeslagen en op een PC uitgelezen worden.
• Een meetrapport van de spuitdoppen kan met behulp van de software 
opgesteld en afgedrukt worden.
• Het toestel wordt geleverd met twee adapters: één voor klassieke 
spuitdoppen en één voor luchtmengdoppen.

 Het toestel werkt op twee , V AA oplaadbare batterijen.
 De doppentester wordt in een robuust aluminium koffertje geleverd.

• Optioneel kan het toestel op een statief gebouwd worden, zodat het 
ook kan gebruikt worden voor het bepalen van het debiet van doppen 
die niet horizontaal zijn aangebouwd op boomgaard- en motorvatspuiten, 
rijenspuiten of spuitrobots in kassen.

 Onze doppentester S00  wordt met een kalibratiecertificaat geleverd.
• De AAMS-SALVARANI elektronische doppentester S001 is ÖAIP en SKL 
erkend.

Code Beschrijving

Elektronische doppentester voor veldspuiten
Elektronische doppentester voor veldspuiten

Kalibratie van S001 doppentester

Kalibratie mogelijk

 Nozzle Tester S-monitor
For measuring the flow rate of nozzles mounted on a sprayer

The AAMS nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of 
nozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS nozzle tester 
is a hand held device to quickly and accurately check the performance 
and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration pur-
poses.

• The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 10 l/min.

• The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the moni-
tor and can be transmitted to a PC.

• A measuring report of the nozzles or of a complete inspection can be cre-
ated on a PC with the complementary software.

• The monitor uses two 1.5V batteries, type AA.

• The nozzle tester is delivered in a handy case.

• A standard for mounting the measuring unit is available. The standards 
makes sure, you are able to measure the flow rate of the nozzles mounted on 
orchard or airblast sprayers (not downwards oriented nozzles).

• On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter to 
measure the flow rate of pneumatic spraying nozzles.

Code Description

Nozzle Flowrate Handheld S00 , field crop sprayer
Nozzle Flowrate Handheld S00 , field crop sprayer

Calibration service for S001 nozzle tester

Calibration service available
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0660109
0660110

0660117
0242000

0,3 - 10

0242000 0660117

 Elektronische doppentester S001( op statief 
met dopadapter)
De AAMS-SALVARANI doppentester S001 is een meettoestel dat het debiet 
van alle types spuitdoppen met een nauwkeurigheid van 1% kan bepalen. 
De doppentester is een draagbaar toestel en wordt gebruikt voor een snelle 
controle van de prestaties en slijtage van spuitdoppen van alle soorten 
spuitsystemen. De metingen kunnen ook gebruikt worden om de spuiten 
binnen de diverse kwaliteitssystemen in land- en tuinbouw te kalibreren.

• Het meettoestel heeft een meetnauwkeurigheid van 1% van 0,10 tot 8 l/m.
• De gegevens van 10 reeksen met elk 100 spuitdoppen kunnen in het 
geheugen van de monitor opgeslagen worden en op een PC uitgelezen 
worden.
• Een meetrapport van de spuitdoppen kan via de software opgesteld en 
afgedrukt worden.
• Het toestel wordt  met twee adapters geleverd, één voor klassieke 
spuitdoppen en één voor luchtmengdoppen
• Het toestel werkt op twee , V AA oplaadbare batterijen.
• De doppentester wordt  in een robuust aluminium koffertje geleverd.
• Optioneel kan het toestel op een statief gebouwd worden, zodat het 
ook kan gebruikt worden om het debiet te bepalen van spuitdoppen die 
niet horizontaal zijn aangebouwd op boomgaard- en motorvatspuiten, 
rijenspuiten en spuitrobots in kassen.
• Onze doppentester S00  wordt geleverd met een kalibratiecertificaat.
• De AAMS-SALVARANI elektronische doppentester S001 is ÖAIP en SKL 
erkend.

Code Beschrijving

Uitbreiding set van 0660111 naar 0660117
Uitbreiding set van 0660111 naar 0242000

Elektronische doppentester S001 op statief, handadapter, siliconen slang                                 
Elektronische doppentester S001 op statief, 8 adapters, spiraalslangen + snelkoppeling

Kalibratie mogelijk

 Nozzle Tester S-monitor for vertical nozzles
For measuring the flow rate of nozzles mounted on a sprayer

The AAMS nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of 
nozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS nozzle tester 
is a hand held device to quickly and accurately check the performance 
and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration pur-
poses.

• The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 10 l/min.

• The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the moni-
tor and can be transmitted to a PC.

• A measuring report of the nozzles or of a complete inspection report can 
be created on a PC with the complementary software.

• The monitor uses two 1.5V batteries, type AA.

• The nozzle tester is delivered in a handy case.

• A standard for mounting the measuring unit is available. The standards 
make sure, you are able to measure the flow rate of the nozzles mounted on 
orchard or airblast sprayers (not downwards oriented nozzles).

•On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter for 
measuring the flow rate of pneumatic spraying nozzles.

Code Description

Extension kit for ugrading 0660111 into 0660117
Extension kit for ugrading 0660111 into 0242000

Nozzle flowrate S00 , support  silicone hose  hand adapter
Nozzle flowrate S00 , support   adapters   spiral hoses

Calibration service available


