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Тестер електронної насадки S-001  
Визначити витрату форсунок 

Електронний тестер форсунок AAMS-Salvarani - це пристрій, який 
може визначати швидкість потоку всіх видів форсунок, встановлених 
на обприскувачі, з точністю до 1%. Тестер форсунок AAMS-Salvarani 
- це ручний пристрій для швидкої та точної перевірки продуктивності 
та зносу сопел. Вимірювання можна також використовувати для 
калібрування форсунок. Тестер електронних форсунок є єдиним 
мобільним пристроєм, який схвалений спеціалізованим інститутом JKI 
для вимірювання абсолютних величин потоку.

• Тестер насадки має точність 1% в діапазоні від 0,10 л/хв. до 8 л/хвилину.
• Дані 10 комплектів із 100 насадок можуть зберігатися в пам’яті монітора 
та передаватися на ПК.
• Звіт про вимірювання форсунок або повне обстеження можна створити 
на ПК з програмним забезпеченням, яке використовує тестер.
• Монітор тестера використовує дві 1,5V акумуляторні батареї типу AA.
• Тестер форсунок постачається в зручному футлярі.
• Доступний штатив для монтажу вимірювального блоку. Це дозволяє 
виміряти швидкість потоку форсунок, встановлених на садові, аерозольні 
обприскувачі (не орієнтовані вниз форсунки) та рядкові обприскувачі.
• Тестер форсунок AAMS-Salvarani також може використовуватися для 
вертикальних та горизонтальних штанг.
• Тестер форсунок може бути оснащений різними адаптерами 
для вимірювання витрати інших видів розпилювальних форсунок, 
встановлених на різних машинах, таких як розпилювачі, машини для 
посадки картоплі тощо.
• Пристрій може вимірювати абсолютні значення повітряно-індукційних 
форсунок 
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Electronic Nozzle Tester 
To define the flow rate of nozzles 

The AAMS-Salvarani electronic 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-Salvarani nozzle tester is a hand held device for a quick and 
accurate check of the performance and wear of nozzles. The measurements 
can also be used for calibration purposes.
The electronic nozzle flow rate tester is the only mobile device that is JKI 
approved for the measurement of absolute flow values.

• The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 8 l/min.
• The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the 
monitor and transmitted to a PC.
• A measuring report of the nozzles or of a complete inspection can be 
created on a PC with the complementary software.
• The monitor uses two 1.5V rechargeable batteries, type AA.
• The nozzle tester is delivered in a handy case.
• A tripod for mounting the measuring unit is available. This allows to 
measure the flow rate of nozzles mounted on orchard, air blast sprayers (not 
downwards oriented nozzles) and row sprayers.
• The AAMS-Salvarani nozzle tester can also be used for vertical spray booms 
as in asparagus, greenhouses etc.
• The nozzle tester can be equipped with different adapters to measure the 
flow rate of other types of spraying nozzles, installed on different machines as 
potato planters, row sprayers etc.
• The device can measure absolute values of air induction nozzles
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