
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

OCHRANA A STAROSTLIVOSŤ O RASTLINY
postrekovače - rosiče - fukár - rozmetadlo



1 SOLO a CLEANLine katalóg  
2 obsah katalógu 
3 produktový rad  všetky SOLO stroje s cenníkom 
4 403/404 - ručné postrekovače 

5-6 401/402 - ručné postrekovače  
7 408/409 - ručné postrekovače 
8 453- postrekovač na kolieskach 
9 461/462 - ručné postrekovače na rameno 

10-11 456/457 - ručné postrekovače na rameno  
12 456 PRO - ručné postrekovače na rameno 
13 458 - ručné postrekovače na rameno 
14 NOVINKA !! – CLEANLine rada 
15 NOVINKA !! – CLEANLine rada 
16 NOVINKA !! – CLEANLine rada 
17 NOVINKA !! – CLEANLine rada 
18 NOVINKA !! – CLEANLine rada 
19 NOVINKA !! – CLEANLine rada 
20 NOVINKA !! - SOLO NOVA 424 
21 NOVINKA !! - SOLO NOVA 424 

22-23 425/475/435/473 D  Classic - chrbtové postrekovače  
    24-25 425/475/435  Comfort - chrbtové postrekovače 

26 425/475 PRO - chrbtové postrekovače 
    27-31 príslušenstvo - ručné a chrbtové a akumulátorové postrekovače 

32 NOVINKA !! - kruhové  herbicídne kryty 4900580 
33 NOVINKA !! - pretlakový autoventil 4900590 
34 NOVINKA !! - Univerzálne predĺženie 4900610 
35 NOVINKA !! - popruhy všetky chrbtové postrekovače 4900599 
36 čistič na všetky postrekovače 4900600 
37 416 LI - Akumulátorové postrekovač 
38  417 - Akumulátorové postrekovače    
39  434/433 H - motorové postrekovače 
40 433 H - motorové postrekovače  
41 434 - motorové postrekovače 
42 4900191 10 m hadica príslušenstvo 433 H/434 
43 príslušenstvo - 434/433 H motorové postrekovače 
44 451/423 Port - motorové rosiče 
45 451 - motorové rosiče 
46 423 Port  - motorové rosiče 
47 príslušenstvo - 451/423 motorové rosiče 
48 421 - rozmetadlo 
49 467 - motorový fukár  
50 897 -  rozbrusovačka 

51-54 cenník stroje, príslušenstvo, oleje a novinky 2018 
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German quality sprayers
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Výhody použitia:
•	 Atraktívny, moderný vzhľad
• Jednotný dizajn pre C L A S S I C línie

• Plniaci objem 1,25 l (403) a 2,0 l (404)

• Vynikajúca stabilita prostredníctvom troch 
pevných nožičiek

• Ergonomické, robustné madlo, ktoré môže 
byť dobré držané aj v rukaviciach

• Čerpadlo kovového prevedenia
• Max. tlak 2 bar 
• Ak je natlakovaný maximálny tlak, je možné 

vystriekať  takmer celý plniaci objem, bez toho 
aby bolo  potrebné opätovné natlakovanie

Ručný tlakový postrekovač
403 / 404

 .  
  .  

• Poistný ventil 
• Veľký plniaci otvor
• Nastaviteľná univerzálna tryska 
• Spoľahlivé vyprázdňovanie zvyšku kvapaliny
• Nízka pohotovostná hmotnosť 
• Atraktívne štvorfarebné samostatné balenie

Sú malé, ľahké, prenosné a napriek tomu robustné 
a univerzálne:  
kompaktné ručné tlakové postrekovače 403 a 404. 
Cez veľký otvor je postrekový prostriedok v
objeme 1,25 litra a 2,0 litre pohodlne naplnený.  
Zvyšky možno veľmi dobre spätne vyprázdniť. 
Maximálny tlak 2 bar je vytvorený rýchlo veľkou 
pákou čerpadla a skoro celý plniaci obsah bez 
opätovného natlakovania vystriekaný. 
Pred príliš vysokým tlakom chráni  zabudovaný 
pretlakový ventil.

403 404

1,25 2,0

2

Model  

Piestový postrekovač 
Objem  / l  
Maximálny tlak / bar  
Pretlakový ventil 
Netto váha / 	kg 0,5 0,6

Informácia o produkte
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Ručný tlakový postrekovačn

01 Nerezové oceľové predĺženie 
so 180 ° krúživým pohybom trysky 
a ochranný kryt 

02       Páčka pumpy

03
       Komfortná uzamykacia páčka 

04 Ergonomická rukoväť

   Veľký plniaci otvor  

07  Plniaci objem 
401=1l / 402=2l

08
 Vysoko odolné 

VITON R- tesnenie 

09
 Automatický 

 bezpečnostný ventil 

Profesionálne vybavený kompaktný postrekovač 
pre množstvo rôznych aplikácií. Robustné čerpadlo 
dosiahne požadovaný pracovný tlak po niekoľkých 
ťahoch. Kvalitný dutý kužeľ trysky je nastaviteľný a 
vytvára všetko od ostrého striekania tryskou až po  
jemnú hmlu.
Pre prácu so štandardným otočným krytom trysky 
je možné ho používať aj nad hlavou, postrek v rámci 
spodnej časti listov, môže byť dosiahnutý s týmto 
krytom veľmi ľahko. Variabilný pomocník v dome, 
v zimnej záhrade, pre domácich majstrov, ochranu 
a údržbu automobilov.  
Ako príslušenstvo je dostupné 58 cm teleskopické 
predĺženie s tyskou a malým herbicidným krytom.

Príklady použitia:
Ochrana rastlín
- pri balkónoch a terasách
- malé záhradky
- pri okrasných rastlinách a kríkoch
Čistenie a dezinfekcia
- čistenie povrchov a dezinfekcia 
 objektov

401 402

1,0 2,0

2,5

Model 

Piestový postrekovač 
Objem  / l  
Maximálny tlak / bar 
Pretlakový ventil 
Netto váha /  kg 0,4 0,5
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Wachstum & Schutz

4401 - 402

Informácia o produkte
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Spodné 4 nožičky pre 
pevné státie nádoby



• Vertikálne výkyvná, plne 
nastaviteľná tryska s 
ochranou proti striekajúcej vode 
(od priameho streku po hmlu)

• Vysoko odolné tesnenia 
Viton®

• Veľký otvor (Ø 46 mm) pre 
jednoduché plnenie a čistenie

• Automatický pretlakový ventil, 
aby sa zabránilo 
nadmernému tlaku čerpadla

• Ako voliteľné príslušenstvo 
teleskopické predĺženie 
s tryskou 25-50 cm
(obj. č. 49 00 628)

1 a 2 litrové tlakové postrekovače 401/402

• Ľahko ovládateľná 
tlaková páčka s 
blokovacím tlačidlom pre 
nepretržitú prevádzku

• POS prezentácia v 
4-farebnom balení

• Použiteľné na hnojenie a 
kontrolu buriny, čistenie, 
údržbu, sanitárne práce, 
maliarske práce a iné.
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Výhody použitia:
• Atraktívny, moderný vzhľad
• Jednotný dizajn pre "C L A S S I C "línie

• Plniaci objem  5,0 l (408), a 7,0 l (409)

• Vynikajúca stabilita prostredníctvom 
troch pevných nôh 

• Ergonomické, robustné madlo, ktoré môže
byť dobré držané aj v rukaviciach

• Čerpadlo kovového prevedenia

• Len pár pohybov pákou stačí na vytvorenie 
tlaku (maximálne 2 barov)

• Pretlakový ventil

• Jednoduché plnenie pomocou násypky

• Vynikajúce vyprázdňovanie zvyšku 
náplne

• Nastaviteľná univerzálna tryska, tiež je možné 
použiť ďalšie vhodné trysky – viď príslušenstvo

• Kompletný využiteľný sortiment pre 
postrekovače Solo – viď príslušenstvo

Informácia o produkte 
Tlakový postrekovač 
408 / 409

• Nízka pohotovostná hmotnosť len 
1,2 kg (408)  1,4 kg (409)

• Atraktívne štvorfarebné individuálne balenie

Zariadenie:
• 1,2 m dlhá hadica
• 40 cm plastové predĺženie:

(pri preprave postrekovača je možné 
uloženie predĺženia na  rukoväti čerpadla)

• Ergonomická, veľká rukoväť 
• Nastaviteľný univerzálny dutý kužeľ trysky

Obsah nádržky je postačujúci pre väčšie plochy 
použitia, postrekovač je pohodlný pri nosení.  
Obidva ramenné prenosné „CLASSIC“ modely 
ponúkajú s 5,0 l (408) a 7,0 l (409) plniacim 
objemom dostatočnú kapacitu. Stačí pár 
natlakovaní na získanie maximálneho tlaku 
2 bar v priehľadnej plastovej nádobe.
Obidva modely sú vybavené  nosným madlom 
čerpadla. Okrem toho ponúkame široký rozsah 
SOLO doplnkov z príslušenstva, ktoré sú Vám k 
dispozícii. Veľký plniaci otvor v tvare lievika slúži 
na čisté a jednoduché plnenie a vyprázdňovanie. 
S nastaviteľnou univerzálnou tryskou s dutým 
kužeľom Vám poskytuje variabilný výstup 
postrekovej látky podľa potreby.

Model 408 409

5,0 7,0

2,0

1,2 1,4

Kov / áno

1,2

Max. objem / l 
Tlak  /  bar
Netto váha / kg 
Rukoväť čerpadla / 
upevnenie predĺženia 
Dĺžka hadice / m 
Predĺženie 
Ramenný popruh 
Zariadenie trysky

Plast 40 cm
áno

SOLO univerzálny dutý kužeľ 
trysky, nastaviteľný
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453
Postrekovač na kolieskach

NEW

453Model

Plniaci objem / l menovitý objem    
Max. postrekový tlak /  bar 2

3.4Váha be  náplne / kg 
Prepravn  kolieska 

astaviteľná rukovä  
Trubica pripojiteľná k rukoväti 
Postrekovacia hadica dĺžka /m 
Postreková trubica

3.0 m ( t ) 
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Využitie SOLO príslušenstva – 
viď príslušenstvo
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For garden and woodland. 
Since 1948
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Ramenné postrekovače  461 / 462

Príklady použitia:
Ochrana rastlín
- v záhrade
- pri okrasných rastlinách a   kríkoch 
- ničenie buriny

So svojím pracovným tlakom 3 barov SOLO tlakové 
postrekovače 461 a 462 sa ideálne hodia pre celý rad 
úloh v záhrade a okolo domu. Pre menšie a 
prerušované práce sú k dispozícii postrekovače  s 
plniacim objemom 5 l (461) a 7 l (462). 
Ľahko integrované a s veľkým objemom 270 cm3, 
čerpadlo vytvára potrebný striekací tlak. Široká 
násypka, držiak predĺženia, veľkorysý plniaci a 
čistiaci otvor  a dve ako štandard rozprašovacie  
trysky (s plochým a dutým kužeľom) s praktickým 
úložným priestorom sú ďalšími prednosťami týchto 
atraktívnych tlakových postrekovačov. Nádoba z 
polyetylénu je odolná voči UV žiareniu a 
transparentná tak, aby bola ľahko a viditeľne 
čitateľná mierka na nádrži.

01 Vysoko kvalitné trysky

02  Flexibilná 50 cm 
      rozprašovacia trubica

03
Trojbarový automatický

 pretlakový ventil

04
 Rýchloupínacia
  otáčacia rukoväť 

05      Držiak predĺženia

06
 Odnímateľná funkčná časť s veľkým   
 lievikovitým otvorom pre jednoduché  
 plnenie, vyprázdňovanie a čistenie

07     Priehľadná tlaková nádoba na striekanie 

Pohodlná rukoväť s pripojením pre 
voliteľný manometer s poistkou

09     Veľké piestové čerpadlo

10     Zásobník na uloženie trysiek

461 462

5,0 7,0

3,0

1,5 1,7

1,4 m tkaninová hadica

Plast  50 cm

Model 

Piestová pumpa 
Nominálny objem / l 
Maximálny tlak / bar 
Váha bez obsahu / kg 

Dlžka hadice / m 
Predĺženie /cm 
Ramenný popruh 
Trysky vo výbave

áno
SOLO Tryska s plochým 

prúdom a dutým kužeľom
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Made in Germany

Univerzálny postrekovač

Tlakový postrekovač
 456 / 457

Model 456 457

Typ pumpy piest piest
Plniaci objem 5 L 7 L
Vstrekovací tlak 3 bar 3 bar

Predĺženie 50 cm 50 cm

Váha bez obsahu 2,5 kg 2,6 kg

Tieto tlakové postrekovače sú odborníkmi medzi 5 a 7 litrovými tlakovými postrekovačmi. Čerpadlo s výkonom 480 cm3 
vytvára pracovný tlak 3 bar s iba niekoľkými zdvihmi čerpadla. Sú mimoriadne robustné, ľahko použiteľné a veľmi ľahko 
sa čistia. Veľké plniace a čistiace otvory radia tieto postrekovače na popredné miesta vo svojej triede. Aktuálna hladina 
postreku sa môže kedykoľvek pohodlne čítať priamo na nádobe. Nerozbitný asi 50 cm dlhý nadstavec, robustné rukoväte 
s možnosťou montáže manometra a výber rozprašovacích trysiek v rámci dodávky sú len niektoré z kvalitatívnych 
vlastností. Postrekovače sú odolné a robustné z dôvodu plastov odolných voči          UV žiareniu. Vzhľadom na silnú 
stenu je nádržka  takmer nezničiteľná.

Upínacia konzola pre 
postrekovú trubicu Rýchle a 
jednoduché pripnutie na páku 
čerpadla.

Pretlakový ventil
Ak sa tlak v nádrži stane príliš 
veľkým, automatické 
vyrovnanie prebehne cez 
ventil.

Odnímateľná rukoväť
Môžu byť uzamknuté v rôznych 
polohách. Ergonomické vďaka 
tvarovaným prstom.

Viditeľný objem. Množstvo 
postreku sa dá vždy čítať 
priamo na nádobe.

Veľmi veľké plniace a 
čistiace otvory.

Rýchloupínanie
S rukoväťou sa na tlakovom 
postrekovači detekuje páka 
čerpadla.

Obzvášť veľké piestové čerpadlo 
Pracovný tlak sa generuje iba 
s niekoľkými ťahmi čerpadla.

Aplikácia
Efektívne a rovnomerné 
rozptýlenie rozprašovacích 
kvapalín.
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Profesionálne tlakové postrekovače 456 / 457

01 Vysokokvalitné trysky

02
Dva držiaky pre plastové 
alebo mosadzné 
postrekovacie trubice

03
Rýchle uvoľnenie 
otočením rukoväte

04
Nadrozmerná piestová 
pumpa - pracovný tlak je 
vytvorený s niekoľkými 
ťahmi čerpadla

05
Bezpečnostný pretlakový             
ventil zabezpečuje  automatickú 
kompenzáciu,  keď je tlak 
nádrže príliš vysoký

06 Flexibilná postreková trubica  

07
Praktický dlhý a široký  
popruh na prenášanie

08
 Vysoko viditeľná hladina 

   náplne rozprašovacieho
   prostriedku

09 

S hrúbkou steny 7 mm je 
extrémne stabilná nádrž 

na striekanie tlakom

Extrémne robustná 
nádrž s veľmi veľkým 
plniacim otvorom

Robustná tkaná hadica s 
ergonomickým tvarom, 
tvarovaná rukoväť
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Výhody použitia:

• Vhodné pre všetky schválené prípravky na ochranu 
rastlín (herbicídy, fungicídy, insekticídy ako aj 
rozprašovateľné biologické prostriedky na ochranu 
rastlín), dezinfekčné a čistiace prostriedky 
(čistiaci prostriedok na povrch, odstraňovač rias a 
machov, čistič kameňov, odstraňovač húb a plesní).

• Najstabilnejšia tlaková nádoba na trhu. Skladá sa 
z extrémne hrubých stien, s UV-stabilizátorový 
ofsetový polyetylén. Úroveň plnenia sa dá 
kontrolovať  pomocou reliéfneho značenia 
úrovne a polopriehľadného materiálu nádrže.

• Robustné čerpadlo a ručné uchopenie pre 
pohodlný transport. Rukoväť je vybavená 
dvoma držiakmi s dvomi rôznymi priemermi 
pre všetky plastové, mosadzné a uhlíkové 
predĺženia zo SOLO príslušenstva, ktoré je 
tam možné bezpečne uložiť.

• Veľký lievikový otvor, takže môžete
pohodlné a bezpečne tekutinu 
dávkovať a plniť.

• Všetky tesnenia na zariadení sú 
vyrobené z materiálu FPM (Viton®) 
a sú odolné voči agresívnejším 
chemikáliám.

Informácia o produkte 
Profi postrekovač  
456 PRO

Veľký robustný tlakový 
postrekovač pre profesionálne 
použitie. Všetky tesnenia na 
zariadení pozostávajú z 
materiálu FPM (Viton®).

Aplikácie na ochranu plodín 
v profesionálnom prostredí, na 
stredne veľké oblasti, v skleníkoch, 
škôlky, v záhradách a na terénne 
úpravy.

Ideálne pre remeslá a priemysel, 
na dezinfekciu a čistiace prostriedky, 
rovnako ako aj  v boji proti šíreniu 
škodcov a chorôb. 

Postrekovacia trubica s 
vysokokvalitnými mosadznými 
tryskami: s plochým prúdom a 
nastaviteľným  dutým kužeľom.

• Nosný popruh s polstrovaným 
posuvným ramenom pre vysoký 
komfort nosenia, odolná textíliová 
hadica ako aj robustný ručný ventil.

• Kvázi nerozbitné teleskopické 
predĺženie s teleskopickou 
predlžovacou časťou, v prípade 
väčších rozsahov ju je možné rozšíriť.

• Dve mosadzné trysky  ako štandard: 
nastaviteľná mosadzná dutá kužeľová 
tryska ako univerzálna tryska a 
mosadzná plochá ventilátorová tryska
na liečbu povrchov. Držiak trysky 
umožňuje okrem toho, použitie 
všetkých bežných ISO štandardných 
trysiek.

• Veľké čerpadlo:     s pomerne málo 
ťahových zdvihov je dosiahnuteľný               

maximálny tlak.  Automatický 
poistný ventil zaisťuje 

ochranu užívateľa a môže
      sa použiť ručne na zníženie tlaku, 

je to doporučené.

• Široký program príslušenstva
SOLO.

Veľmi veľké plniace a čistiace otvory

Široký a dlhý popruh s pohodlnou, nastaviteľnou 
ramennou podložkou

Špeciálny ručný ventil s tesnením VITON® 
a s pružinou z nerezovej ocele

Model
 

456 PRO

5,0Nominálny objem / l  
Maximálny tlak  / bar 3

Prázdna hmotnosť / kg 2,6

Dĺžka hadice  / m 1,4 m

Predĺženie / cm 50 cm
Zariadenia:  FPM tesnenia (Viton®)

predlžovacia trubica 50 cm 
nastaviteľná mosadzná tryska s dutým 

kužeľom a plochá tryska 02 E 80
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Príklady použitia:
Prípravok na ochranu rastlín
-veľká súkromná záhrada, okrasné    
rastliny, kríky, plodiny
-profesionálne záhradníctvo a terénne 
úpravy, skleníky
- stromy
-buriny a ochrana proti škodcom 
Poľnohospodárstvo
-ochrana poľnohospodárskych plodín
Lesníctvo
-staroslivosť, ochrana

Profi tlakový postrekovač 458

Voliteľné príslušenstvo: 
pretlakový ventil na stlačený 
vzduch pre vytváranie tlaku 

bez ručného ovládania 
čerpadla.

Táto nádrž s hrúbkou 7 mm robí z týchto troch 
modelov jedného z absolútnych profesionálov medzi 
tlakovými postrekovačmi. Okrem známych nádrží s 
obsahom 5 a 7 litrov obsahuje SOLO aj variant 458 
s veľkorysým 9 litrovým objemom nádrže. 
K dispozícii je čerpadlo o objeme 340 cm3 a vytvára 
pracovný tlak 3 bar s iba niekoľkými zdvihmi 
čerpadla. Sú veľmi robustné, ľahko použiteľné a 
bezproblémové na čistenie. Tiež veľké plniace a 
čistiace otvory radia tieto postrekovače na popredné 
miesto vo svojej triede. Aktuálna úroveň plnenia 
rozprašovacieho prostriedku sa môže kedykoľvek 
prečítať priamo na nádrži. Takmer nerozbitná 
postreková 50 cm trubica, robustná rukoväť s 
možnosťou montáže manometra a výber z 
rozprašovacích trysiek sú len niektoré z kvalitatívnych 
vlastností.    
Postrekovače sú odolné a robustné z dôvodu plastov 
odolných voči UV žiareniu. Vzhľadom na silnú stenu 
je nádrž takmer nezničiteľná.

Rozmerovo veľké čerpadlo

Model 
 

456 457 458

5,0 7,0 9,0

3,0

2,6 2,8 3,0

Nominálny objem / l 
Maximálny tlak / bar 
Váha bez obsahu / kg 
Dlžka hadice / m 
Predĺženie /m 
Trysky vo výbave

1,4 m tkaninová hadica
Plast 50 cm

SOLO tryska s plochým  a dutým 
kužeľom
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Wachstum & Schutz

Novinka



CLEANLine

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Ručné postrekovače, tlakové postrekovače, chrbtové postrekovače, 
penový rozprašovač, vyrobené špeciálne na čistenie a dezinfekciu.



Vývoj a výroba plne plastových 
postrekovačov má u nás dlhoročnú 
tradíciu: Už na začiatku 60. rokov boli 
prvé záhradné postrekovače úplne 
vyrobené z plastu.
Teraz sme preniesli naše know-how do 
oblasti čistenia a dezinfekcie: 
So SOLO CLEANLine radou.

V základoch sú pevné, odolné voči UV 
žiareniu a chemicky odolné plastové 
nádoby s rôznymi objemami plnenia. 
Tesnenia a trysky sú prispôsobené 
odolnosťou príslušným oblastiam 
použitia. A aby ste okamžite rozpoznali, 
čo môžete použiť s ktorým zariadením, 
označili sme ho jednoduchým kódom 
farieb: 

Pokiaľ ide o aplikáciu koncentrovaných 
alebo zriedených kyselín v rozsahu pH 
1-7, zariadenia s tesnením FKM sú tou 
správnou voľbou. Okrem toho sú 
vhodné pre prácu s olejmi alebo 
chlórofluorokarbónmi. 

Ak je to alkalické, naše tesnenia 
používajú EPDM ako tesniaci materiál. 
Alkoholy a zásady v rozsahu pH 7 až 14 
nepredstavujú pre materiál žiadne 
problémy.

Pokiaľ ide o čistenie materiálu s čo 
najmenšou vlhkosťou naše penové 
postrekovače sú na to  ideálne. Aj tu sú k 
dispozícii modely s tesnením FKM a 
EPDM.
Ale nebolo by to SOLO, keby to nebolo so 
skutočnou inováciou s patentovanou 
penou varioFOAM. Pre vás to znamená, 
že nebudete potrebovať žiadny kontakt 
pri nastavovaní trysiek, ale pohodlné 
nastavenie kvality peny veľkým a 
praktickým ovládačom.

SOLO CLEANLine:
Komplexný a všestranný program, ktorý 
má v génoch kvalitu SOLO.



301 A

302 A

305 A

307 A

315 A

SOLO CLEANLine 301 A a 302 A - FKM
•	 Ľahké a robustné priehľadné nádoby s dobre 

viditeľnou stupnicou a veľkým otvorom	

• Plynulé, uzavreté čerpadlo s veľkou rukoväťou 
čerpadla pre efektívne a rýchle zvýšenie tlaku až 
do max. 3 bar

• Poistný ventil na zníženie tlaku počas vyprázdňovania
• Nastaviteľná univerzálna tryska
• Ergonomická robustná rukoväť, ktorú možno 

ľahko chytiť aj v rukaviciach
•	 Bezpečný stojan, tri stojace nohy na 

kužeľovitom tvare nádoby

SOLO CLEANLine 305 A a 307 A - FKM
•	 Extra veľké piestové čerpadlo - pracovný tlak je 

vytvorený iba s niekoľkými ťahmi čerpadla
•	 Veľký plniaci otvor - rýchle uvoľnenie otočením 

rukoväte s integrovaným držiakom
•	 Bezpečnostný pretlakový ventil
•	 Vysokokvalitná chemicky odolná plochá tryska
• Praktický dlhý a široký popruh
•	 S hrúbkou steny 7 mm je extrémne robustná, 

ale ľahká plastová nádrž s dobre viditeľnými 
plniacimi značkami

•	 Ergonomicky tvarovaná rukoväť a robustná 
hadica z textílie

SOLO CLEANLine 315 A - FKM
•	 Veľký otvor na plnenie a čistenie
•	 Rukoväť s držiakom na upevnenie predĺženia
•	 Ergonomicky tvarovaná nádrž na robustnom 

ráme
• Robustný ručný ventil s pripojením manometra 

na presne meranú aplikačnú dávku
• Dlhá hadica pre dlhý dosah
•	 Vysokokvalitná chemicky odolná plochá tryska
• Hladké, efektívne čerpadlo so 4-stupňovou 

manuálnou úpravou striekacieho tlaku
•	 Široké, pohodlné polstrované popruhy s 

odľahčením ťahu

Rozsah pH kyselín 1-7 (FKM) A

Pri čistení komerčných budov a automobilov alebo 
dielní sa používajú kyslé čistiace prostriedky. Zvyšky 
z vápna, usadeniny, ale aj baktérie a oveľa viac sa im 
účinne darí potláčať pri hygienickom čistení v 
sanitárnych priestoroch, kúpeľniach a toaletách, v 
komerčných kuchyniach, bazénoch, saunách, 
termálnych kúpeľoch a vodovodných batériách. 
Najmä kyslé činidlá sú pravdivým testom na tesnenia 
a zložky používané v postrekovačoch.
Z tohto dôvodu postrekovače SOLO CLEANLine na 
aplikáciu kyslých médií používajú iba tesnenia FKM. 
S nimi je tiež možné použiť produkty obsahujúce olej 
a rozpúšťadlo. Zapuzdrené čerpadlá zabraňujú tomu, 
aby kvapaliny v postrekovači spôsobovali mechanické 
poškodenie, ale zabezpečili dlhú životnosť..

Výhody všetkým 
SOLO CLEANLine-postrekovačov:

+ odolná proti  UV-žiareniu, transparentná a   
    robustná nádrž
+ Vysoko kvalitné tesnenia na všetkých častiach, 

+ Ergonomicky tvarované ovládanie
+ Efektívne a stabilné čerpadlá pre rýchle a 

+ Odolné plastové časti vyrobené zo 
špeciálneho nekorozívneho materiálu 

* Ďalšie informácie o odolnosti na požiadanie.

ktoré sú v kontakte s kvapalinou.

bezproblémové vytváranie tlaku 



301 B
302 B

305 B

307 B

SOLO CLEANLine 301 B a 302 B - EPDM
•	 Ľahké a robustné priehľadné nádoby s 

viditeľnou stupnicou a veľkým otvorom
• Plynulé, zapuzdrené kovové čerpadlo s veľkou 

rukoväťou čerpadla pre efektívne a rýchle 
zvyšovanie tlaku až do max. 3 bar

• Poistný ventil na zníženie tlaku počas vyprázdňovania
• Nastaviteľná univerzálna tryska
• Ergonomická robustná rukoväť, ktorú je 

možné dobre uchopiť aj v rukaviciach
•	 Vynikajúca stabilita cez tri stojace nohy a 

kužeľovitého tvaru nádoby
SOLO CLEANLINE 305 B a 307 B - EPDM

•	 Extra veľké piestové čerpadlo - pracovný tlak 
sa generuje iba s niekoľkými ťahmi čerpadla 

•	 Veľký plniaci otvor - rýchle uvoľnenie 
otočením rukoväte s integrovaným 
držiakom

•	 Bezpečnostný pretlakový ventil
•	 Vysokokvalitná chemicky odolná 

plochá tryska
• Praktický dlhý a široký popruh
•	 S hrúbkou 7 mm steny je extrémne 

robustná, ale ľahká plastová nádrž s 
dobre viditeľným označením úrovne

•	 Ergonomicky tvarovaná rukoväť a robustná 
hadica z textílie

 Modell
Objed. číslo

301 A
3000101010013

302 A
3000102010013

305 A
3000105010011

307 A
3000107010011

315 A
3000115010011

301 B
3000101020013

302 B
3000102020013

305 B
3000105020011

307 B
3000107020011

301 FA
3000101110013

301 FB
3000101120013

1,25 2,0 5,0 7,0 15,0 1,25 2,0 5,0 7,0 1,25 1,25

3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

FKM EPDM FKM EPDM

0,5 0,6 2,6 2,8 4,5 0,5 0,6 2,6 2,8 0,6 0,6

- - - - - áno áno
- 1,4 m 1,4 m - 1,4 m - -

50 cm plast, nekorozívne - -

Ramenný popruh Chrbtový popruh - -

Nominálny objem / liter  
Max. striekací tlak / bar  
Tesniaci materiál  
Prázdna hmotnosť / kg  
Funkcia peny  
Dĺžka hadice / m 
Rozprašovacie potrubie  
Systém pre nosenie 
Zariadenie trysiek

-
-

Univerzálna dutá kužeľová 
tryska SOLO, nastaviteľná

Vysoko kvalitná, chemicky 
odolná plochá tryska SOLO 

-
-

Univerzálna dutá kužeľová 
tryska SOLO, nastaviteľná

50 cm plast, nekorozívne 
Ramenný popruh

Vysoko kvalitná, chemicky 
odolná plochá tryska SOLO 

Špeciálna plochá tryska SOLO

Alkalický rozsah pH 7-14 (EPDM) B

Alkalické tuky, oleje a zvyšky bielkovín v kuchyni a 
gastronómii sú pretrvávajúci protivníci, ktorí vyžadujú 
použitie potrebného alkalického čistiaceho prostriedku. 
Tieto sa používajú aj na čistenie skla, odmasťovanie 
komponentov v kovopriemysle alebo pri čistení 
automobilov.
Tesnenia z EPDM účinne chránia spojenia, ktoré sa majú 
utesniť na postrekovačoch SOLO CLEANLine. Okrem 
alkalických čistiacich prostriedkov je EPDM vhodný aj na 
aplikáciu dezinfekčných prostriedkov - napríklad v 
nemocniciach alebo bazénoch a vonkajších bazénoch. 
Aby sa zabezpečila dlhá životnosť, mechanické časti 
postrekovačov SOLO CLEANLine sú primerane 
chránené tak, aby sa dokonca ani nedostali do kontaktu s 
médiom.
Špeciálne vysokokvalitné trysky zabezpečujú 
rovnomerné a cielené vypúšťanie plniaceho média.



301 FA

301 FB
Svetová novinka varioFOAM
Bez výmeny vložiek. Nie je potreba výmeny 
trysiek. A preto žiadny zbytočný kontakt s 
médiom.
S nastaviteľnou dýzou varioFOAM, ktorá je 
patentovaná spoločnosťou SOLO, regulujú hladinu 
vlhkosti peny plynule otáčaním nastavovacieho 
kolieska aj počas práce.
Nastavovacie koliesko je veľké, šikovné a preto 
môže byť ovládané aj v rukaviciach. Rastrová 
stupnica ponúka presné možnosti nastavenia:
Suchá: Pena je suchá a tým stabilnejšia.

Vlhká: Vytvorí sa vlhká želatínová pena.

SVETOVÉ PRVENSTVO

SOLO CLEANLine 301 FA - FOAM FKM
•	 FKM-tesniaci materiál pre kyslé činidlá
•	 Ľahké a robustné priehľadné nádoby s dobre 

viditeľnou stupnicou a veľkým otvorom
• Plynulé, zapuzdrené čerpadlo s veľkou 

rukoväťou čerpadla pre efektívne a rýchle 
zvyšovanie tlaku až do max. 3 bar

• Poistný ventil na zníženie tlaku počas vyprázdňovania
• Špeciálna plochá tryska s funkciou peny
• Ergonomická robustná rukoväť, ktorú možno 

dobre uchopiť aj s rukavicami
•	 Vynikajúca stabilita prostredníctvom troch nožičiek
• Vysoko kvalitná špeciálna tryska s plochým 

prúdom

SOLO CLEANLine 301 FB - FOAM EPDM
•	 EPDM tesniaci materiál pre alkalické činidlá
•	 Ľahké a robustné priehľadné nádoby s dobre 

viditeľnou stupnicou a veľkým otvorom
• Plynulé, zapuzdrené čerpadlo s veľkou 

rukoväťou čerpadla pre efektívne a rýchle 
zvyšovanie tlaku až do max. 3 bar

• Poistný ventil na zníženie tlaku počas vyprázdňovania
• Špeciálna plochá tryska s funkciou peny
• Ergonomická robustná rukoväť, ktorú možno 

dobre uchopiť aj s rukavicami
•	 Vynikajúca stabilita prostredníctvom troch nožičiek
• Vysoko kvalitná špeciálna tryska s plochým 

prúdom

Pena sa používa čoraz častejšie ako čistiaci 
prostriedok. Lepšia viditeľnosť, dlhšie časy expozície, 
bez vyprázdnovania aplikovaného činidla, a povrchy, 
ktoré by mali prísť do kontaktu s čo najmenšou 
vlhkosťou, to sú  najvyhovujúcejšie aplikácie. V 
programe SOLO CLEANLine nájdete dva penové 
postrekova e 301 FA a 301 FB . Dve zariadenia, ktoré 
rmajú rozdielne použitie tesniaceho materiálu: 
FKM pre kyslé činidlá v 301 FA a EPDM pre 
alkalické činidlá v 301 FB.
Kvalita peny – t.j. pevnosť a tým i obsah vlhkosti, 
možno plynule nastaviť pomocou patentovaného 
nastavovacieho systému "varioFOAM" a 
predovšetkým bez toho, aby sa predišlo kontaktu s 
čistiacim prostriedkom, ktorý sa má aplikovať. 
Navyše dva ručné postrekovače používajú špeciálnu 
plochú trysku, ktorá zaručuje rýchle a rovnomerné 
napenenie.

PENA, alkalické pH rozsah 7-14 (EPDM)PENA, kyslé pH rozsah 1-7 (FKM)



Typ obj. č. Popis balenie SK cena EAN-Nr.

301 A 30 00 101 01 00 13 Ručný tlakový postrekovač 301 A čistiaci s objemom 1,25 l 10 kyslé pH rozsah 1-7 (FKM) 19,90 €       4015966301104

301 B 30 00 101 02 00 13 Ručný tlakový postrekovač 301 B čistiaci s objemom 1,25 l 10 alkalické pH rozsah 7-14 (EPDM) 19,90 €       4015966301203

302 A 30 00 102 01 00 13 Ručný tlakový postrekovač 302 A čistiaci s objemom 2,0 l 10 kyslé pH rozsah 1-7 (FKM) 22,90 €       4015966302019

302 B 30 00 102 02 00 13 Ručný tlakový postrekovač 302 B čistiaci s objemom 2,0 l 10 alkalické pH rozsah 7-14 (EPDM) 22,90 €       4015966302026

305 A 30 00 105 01 00 11 Tlakový postrekovač 305 A čistiaci s objemom 5,0 l 6 kyslé pH rozsah 1-7 (FKM) 79,90 €       4015966305010

305 B 30 00 105 02 00 11 Tlakový postrekovač 305 B čistiaci s objemom 5,0 l 6 alkalické pH rozsah 7-14 (EPDM) 79,90 €       4015966305027

307 A 30 00 107 01 00 11 Tlakový postrekovač 307 A čistiaci s objemom 7,0 l 6 kyslé pH rozsah 1-7 (FKM) 89,90 €       4015966307014

307 B 30 00 107 02 00 11 Tlakový postrekovač 307 B čistiaci s objemom 7,0 l 6 alkalické pH rozsah 7-14 (EPDM) 89,90 €       4015966307021

315 A 30 00 115 01 00 11 Chrbtový tlakový postrekovač 315 A čistiaci s objemom 15,0 l 4 kyslé pH rozsah 1-7 (FKM) 179,90 €     4015966315019

301 FA 30 00 101 11 00 13 Ručný tlakový postrekovač 301 FA penový s objemom 1,25 l 10 kyslé pH rozsah 1-7 (FKM) 29,90 €       4015966301111

301 FB 30 00 101 12 00 13 Ručný tlakový postrekovač 301 FB penový s objemom 1,25 l 10 alkalické pH rozsah 7-14 (EPDM) 29,90 €       4015966301128

NOVINKA!! 39 00 590 Pretlakový ventil s EPDM tesnením (305 B, 307 B) 1 14,35 €       4015966395905

Penové postrekovače

Príslušenstvo

Ceny platné od 1. Januara 2018
(zmeny vyhradené)

 SOLO CLEANLine

Čistiace postrekovače
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Plusové body
• Aplikácie na ochranu rastlín pri intenzívnom 

používaní. Vhodné pre aplikáciu všetkých 
schválených prípravkov na ochranu rastlín.

• Robustná a udržateľná konštrukcia.
• Centrálne umiestnené vnútorné čerpadlo

s veľkým objemom je hermeticky tienené 
zvonku pomocou bezvretenového vlnovca. 
To spoľahlivo zabraňuje úniku a znižuje 
nároky na údržbu.

• Celá pumpa a ložiskové puzdrá pumpy
môžu byť vymenené bez náradia.

Ergonomika
• Nádoba a základňa odrážajú anatómiu

ľudskej chrbtice. V kombinácii s pohodlnými
ramennými popruhmi sa tým výrazne
zlepšuje komfort nosenia. A to je plus pri
práci a bezpečnosti.

• Ručná páka sa
dá rýchlo a bez
náradia zmeniť
na pravú alebo
ľavú stranu

Praktické funkcie zariadenia
• Nádrž s dizajnom SOLO a stabilný stojan 

s UV ochranou pre dlhú životnosť - 
dokonca aj pri intenzívnom slnečnom svetle.

• 12,4 cm veľký plniaci otvor
s rýchloupínacím vekom. Veľké 
filtračné sito je možné ľahko odobrať.

• Robustná, integrovaná komfortná rukoväť 
pre pohodlné prenášanie a jednoduché 
vyprázdňovanie.

• Stabilný stojan pre bezpečnú stabilitu aj na
nerovných alebo šikmých povrchoch.

•
Páku čerpadla môžete presunúť tak, že ju 
posuniete do zvislej parkovacej polohy, aby 
ste ušetrili priestor pri preprave a uskladnení.

• Nezničiteľná plastová trubica v dĺžke 50 
cm sa dá pripevniť k držiaku trysky, aby sa 
ušetril priestor. Univerzálna tryska je 
bezpečne chránená pred nečistotami alebo 
poškodením vo vstavanom stojane na 
základni. Držiak trysky voliteľne 
umožňuje použitie všetkých štandardných 
trysiek vyhovujúcich norme ISO.

• Veľmi robustný ručný ventil s uvoľňovacím
zámkom pre pohodlnú prácu bez únavy.
Priehľadná textilná hadica dlhá 1,3 metra
je obzvlášť robustná a odolná voči
zalomeniu a umožňuje dostatočne veľký
polomer pôsobenia.

• Čerpací agregát s účinným miešacím
zariadením: počas pumpovacieho zdvihu
sa striekacia zmes neustále dôkladne mieša.

• Tvar nádoby zaisťuje malé zbytkové
množstvo zostávajúcej postrekovej zmesi.

Nový chrbtový postrekovač 
SOLO NOVA 424 je spoľahlivý, 
praktický a pohodlný postrekovač 
s jednoduchou štruktúrou.

Základné vybavenie pre 
intenzívne používanie
v komerčnej alebo 
poloprofesionálnej oblasti.

Model NOVA 424

Menovitý objem  
(plniaci objem) l

16

Typ pumpy vnútorné
piestové čerpadlo 

Maximálny tlak / bar 4

50 cm, plastovéPredĺženie 

Pohotovostná hmotnosť/kg    5,0

1,3Tkaninová hadica / m 

Tryskové zariadenie nastaviteľná univerzálna 
dutá kužeľová tryska

Príslušenstvo
Pre chrbtový postrekovač SOLO NOVA 424 
je k dispozícii rozsiahly program príslušenstva 
SOLO. Dodávka náhradných dielov pre tieto 
výrobky je zaručená v najbližších rokoch.

SOLO 
NOVA 424
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SOLO NOVA 424 - čas na nové veci. 
Kladný - Praktický - Iný - Premyslený

Veľký plniaci 
otvor

Centrálne 
vnútorné 
veľké čerpadlo

Rukoväť 3-násobné nastavenie 
výšky pásu

Páková pumpa montovateľná 
na obidvoch stranách s prepravnou polohou 

 Stabilný stojan 

Účinný miešač

Stabilná zdvíhacia tyč, 
držiak predĺženia a kryt trysky

Nádržové postrekovače sú naozaj veľmi 
rozšírené a používané ale majú vedľa 
zameniteľnosti aj konštruktívne nevýhody: 
zvyčajne nie sú ergonomické, objemné a 
často nepraktické.  
SOLO NOVA 424 nie je  tak úplne nové 
riešenie .
Z hľadiska ceny je dosť porovnateľné s 
postrekovačmi, ale ich charakter a hodnoty 
sú však jednoznačne nadradené. 
Len výrobky  spoločnosťi SOLO. Dokonca 
aj priame optické porovnanie je jasné: 
NOVA 424 ukazuje svoje silné stránky vo 
všetkých oblastiach. Rozhodujúce výhody 
sú tu viditeľné na prvý pohľad.
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Chrbtové postrekovače  425/475/473 D/435 Classic

Príklady aplikácií:
 Prípravok na ochranu rastlín
- veľká súkromná záhrada, okrasné 
rastliny, kríky, kultúry
- profesionálne záhradníctvo a  
terénne úpravy, skleníky
- stromy, kríky
- kontrola burín 
Poľnohospodárstvo
- poľnohospodárske plodiny 
Lesníctvo
- starostlivosť a ochrana plodín a 
ochrana lesnej zveri

Model 473 D 
Classic

425/435 
Classic

475
Classic

- /    / - - /  

10 15 / 20 15

4 4 4

50 50 50

Typ pumpy:   piest/membrána 

Nominálny objem / l 

Maximálny tlak / bar 

Predĺženie plast / cm

Váha bez obsahu / kg 4,2 4,4 / 5,1 4,6

Veľký otvor pre ľahké plnenie, vyprázdňovanie 
a čistenie, plniace sitko s veľkou filtračnou 

plochou

Takmer nerozbitná 50 cm plastová 
postreková trubica

Ide o klasiky medzi chrbtovými postrekovačmi SOLO 
a tiež dostupné ako základné modely. 
S osvedčeným piestovým čerpadlom (425 /435 Classic) 
alebo membránovým čerpadlom (473 D / 475 Classic) 
a s dvomi plniacimi objemami na prípravky pre 
ochranu rastlín alebo na pesticídy v záhrade. Malé 
opotrebovanie dielov a pevné technológie zaručujú 
ich dlhú životnosť a minimálnu údržbu. Veľké plniace 
otvory nádrže pre jednoduché plnenie a ľahko 
prístupné čerpadlá umožňujú príjemnú prácu.

O 30% vyššia
účinnosť pri
473 D / 475

s ešte robustnejším 
membránovým čerpadlom!
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Plusové body
•	 Pre jednoduché úlohy a príležitostné použitie pri

ochrane rastlín v stredne veľkých oblastiach, v 
skleníkoch, v záhradníctve a na terénne úpravy

•	 Vhodné na aplikáciu všetkých povolených 
prípravkov na ochranu rastlín a tekutých hnojív.

•	 Okrem modelu 425 CLASSIC s piestovým čerpadlom, 
ktorý je predurčený pre kvapaliny s vyšším tlakom a 
nízkou viskozitou (jemná kvapalina), je aj model 475 
CLASSIC s membránovým čerpadlom vhodnejší viac 
na abrazívne suspenzie a viskózne činidlá pri prácach 
s pomerne nižším rozsahom tlaku..

•	 Tieto dva modely s plniacim objemom 15 l a jeden 20 l 
model sú doplnené menším modelom 473 D s 
nominálnym objemom 12 l a membránovým čerpadlom.

•	 Nádrž s reliéfnym označením úrovne kvapaliny 
je pripojená k robustnému stabilnému rámu. Je 
vyrobená z hrubostenného a odolného proti UV 
žiareniu polyetylénu.

•	 V  otvore nádržky je odnímateľné sito.

•	 Robustná páka čerpadla môže byť 
namontovaná na ľavej alebo pravej strane 
zariadenia..

•	 Priehľadná tkaninová hadica je obzvlášť stabilná 
a odolná proti zalomeniu a umožňuje 
dostatočne veľký polomer pôsobenia.

•	 Veľmi robustný ručný ventil so zámkom 
spúšťania  zaručuje bezproblémovú prácu, 
voliteľne môže byť vybavený manometrom.

•	 Súčasťou dodávky: 
plastová tryska s plochým postrekom, 
dvojdielna dutá kužeľovitá tryska.

Informácia o produkte 
CLASSIC  chrbtové postrekovače 
425 / 475 / 473 D

Príslušenstvo
•	 Pre postrekovače CLASSIC je k dispozícii 

rozsiahly program SOLO príslušenstva. 
Dodávka náhradných dielov pre tieto výrobky 
je zaručená v nasledujúcich rokoch.

Chrbtové postrekovače SOLO 425 / 435 / 475 /473 D 
Classic  sú robustné postrekovače na súkromné použitie a 
pre príležitostné použitie v profesionálnom prostredí, aj 
pre používateľov, ktorí chcú zohľadniť cenu, a pre cenovo 
citlivé trhy. Sú súčasťou SOLO Classic rady vďaka svojim 
základným vlastnostiam.

Veľký otvor pre ľahké 
plnenie, vyprázdňovanie a 
čistenie. Filtračné sitko je  s 
veľkou filtračnou plochou..

Takmer nerozbitná 50 cm 
plastová postreková trubica
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Chrbtové postrekovače  425 /  475 /  435  COMFORT

Príklady aplikácií:
Prípravok na ochranu rastlín
- veľká súkromná záhrada, okrasné 
rastliny, kríky, kultúry
- profesionálne záhradníctvo a terénne 
úpravy, skleníky
- stromy, kríky
- kontrola burín
Poľnohospodárstvo
- poľnohospodárske plodiny
Lesníctvo
- starostlivosť a ochrana plodín a lesnej 
zveri

 

Model
 

425  
Comfort

475
Comfort

435 
Comfort

  / - - /    / -

15 15 20

4 / 6* 4 4 / 6*

50 50 50

Typ pumpy:   piest/membrána 

Nominálny objem / l 

Maximálny tlak / bar 

Predĺženie plastové / cm 

Manuálne nastavenie tlaku 

Váha bez obsahu / kg 4,5 4,7 5,1

Veľká sklopná rukoväť s integrovaným držiakom 
postrekovej trubice (len modely 425/475 Comfort)

* so zátkou

Nastaviteľné páky čerpadiel, tesnenia FKM ("Viton®"), 
rukoväť s integrovaným držiakom a široké ramenné 
popruhy sú základné vlastnosti postrekovačov  SOLO 
rady COMFORT.
S piestovým alebo membránovým čerpadlom a 
s rôznymi veľkosťami nádob vykonávajú rôzne úlohy 
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ako aj 
v sektore remesiel a údržby zelených priestorov. 
Komplexný sortiment príslušenstva SOLO robí tieto 
modely COMFORT stále pestrejšími.

O 30% vyššia
účinnosť pri 475

s ešte robustnejším
membránovým čerpadlom!

Nastaviteľná páka čerpadla na jej 
ergonomické bezproblémové používanie

4-stupňové nastavenie tlaku pre 
optimálne dávkovanie aplikačnej látky
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Plusové body

•	

•	 Vhodné na aplikáciu všetkých povolených 
prípravkov na ochranu rastlín a tekutých 
hnojív.

•	 Ďalšie oblasti použitia sú remeselné a priemyselné 
odvetvia, používanie dezinfekčných a čistiacich 
prostriedkov, ako aj kontrola škodcov a chorôb, 
najmä v poľnohospodárstve.

•	 Okrem piestového čerpadla, verzia 425 
COMFORT, ktorý je predurčený pre kvapaliny s 
vyšším tlakom a nízku viskozitu (jemná 
kvapalina) je aj model 475 COMFORT s 
membránovým čerpadlom vhodnejší viac na 
abrazívne suspenzie a viskózne činidlá a pri 
prácach s pomerne nižším rozsahom tlaku.

•	 Tieto dva modely s plniacim objemom 15 l sú 
doplnené väčším modelom 435 COMFORT s 
plniacim objemom 20 litrov a piestovým čerpadlom.

•	 Nádoba spojená so stabilným rámom je 
vybavená značkou s reliéfnou úrovňou 
postreku. Je vyrobená z hrubostenného a 
odolného proti UV žiareniu polyetylénu.

•	 Nádrže 15-litrových modelov májú na hornej 
strane skladateľnú praktickú rukoväť na 
prenášanie chrbtového postrekovača, s ktorou je 
možné chrbtový postrekovač ľahko prepravovať 
mimo pracovných úloh. Obsahuje dva upínacie 
držiaky s 2 rôznymi priemermi, ktoré dokážu 
udržať všetky plastové, mosadzné a uhlíkové 
predĺženia zo sortimentu príslušenstva SOLO 
chránia predĺženia a šetria miesto.

•	 V otvore nádrže je odnímateľné sitko.

•	 Rozsah tlaku je možné nastaviť postupne 
pomocou nastavovacieho gombíka 
(4 regulovateľné stupne) na  zásobníku vzduchu.

COMFORT chrbtové postrekovače
425 / 475 / 435

•	 Všetky tesnenia na zariadení sú vyrobené z 
materiálu FPM ("Viton"), ktorý je odolný 
voči kyslým a alkalickým chemikáliám.

•	 Všetky modely série COMFORT majú
pohodlné polstrované ramenné popruhy.

•	 Pápa čerpadla, ktorá môže byť namontovaná na 
ľavej alebo ľavej strane, je ergonomicky tvarovaná 
a môže byť nastavená v niekoľkých fázach na 
dĺžku a na boky tak, aby bola individuálne 
nastaviteľná pre užívateľa. Požadovaný pracovný 
tlak je teda ľahko a účinne dosiahnuteľný.

•	 Priehľadná tkaninová hadica je obzvlášť 
stabilná a odolná voči zalomeniu a umožňuje 
dostatočne veľký polomer pôsobenia.

•	 Veľmi robustný ručný ventil so zámkom 
spúšťania kvapaliny zaručuje 
bezproblémovú prácu, voliteľne môže byť 
vybavený manometrom.

•	 Okrem toho sú súčasťou dodávky: 
plastová tryska s plochým postrekom, 
dvojdielna dutá kužeľovitá tryska.
Príslušenstvo
Pre postrekovače COMFORT je dostupný 
rozsiahly sortiment príslušenstva Solo. 
Dodávka náhradných dielov pre tieto 
výrobky je zaručená v nasledujúcich rokoch.

•	 .

Chrbtové postrekovače SOLO 425 COMFORT, 475 COMFORT 
a 435 COMFORT sú veľmi robustné chrbtové postrekovače pre 
intenzívne používanie a náročných užívateľov. Vzhľadom na 
svoje vlastnosti sú súčasťou rady SOLO COMFORT Line.

Informácie o produkte

Veľká sklopná rukoväť 
s integrovaným 

držiakom 
(425 / 475 COMFORT)

Viacúčelová páka čerpadla 
pre ergonomickú prevádzku

Pre náročné úlohy a intenzívnu aplikáciu pri 
ochrane plodín, na väčších plochách v skleníkoch,
škôlkach, záhradníctve a na terénne úpravy.
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Rozsah tlaku môže byť nastavený na 
vyrovnávacej nádržke vo vnútri nádoby 
- rozsah 4 stupne nastavenia.
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 postrekovače

o ácia o produkte

 425 PRO / 475 PRO

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

   
  

  
    

     

    
 je  aj  
     

    
 

    
  

  

    
  
   

   
proti e    
pracovných úkonoch. 
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Model: 425 Pro 475 Pro

o  pumpa       Membránová  pumpa
 

15 15

4 (6  
 o

4

T o  
 -   cm                 

Manuálne nastavenie 

       
o o  o o  o  , 

  o , o ,  
 o d    - d  , 

o d      

   /  kg 5,2 5,4

      

Modell

Bequemes, vielfach verstellbares Profi -Rückentragesystem 

 
Profesionálny, univerzálne nastaviteľný systém 
pre vysoký stupeň pohodlia pri nosení.   
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o    d o  . 
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Predĺženia pre tlakové a chrbtové postrekovače

Pol. Označenie Popis a odporúčané použitie Obj. č.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1 Teleskopické 
predĺženie  
25-50 cm

Teleskopické predĺženie  až do vzdialenosti 50 cm 
s nastaviteľnou univerzálnou tryskou a malým 
herbicídnym krytom. Funkcia teleskopu zlepšuje 
dostupnosť vzdialenejších alebo zakrytých častí rastlín. 
Pomocou hlavy trysky, ktorá môže byť otočená o 180 °, 
môžu byť napríklad postihnuté plochy listov pohodlne a 
efektívne spracované. Teleskopická trubica pozostáva z 
nárazovo odolnej plastovej hornej rúrky a vysoko kvalitnej 
robustnej vnútornej rúrky z nehrdzavejúcej ocele.

4900628

2 Predĺženie 50 cm
s herbicídnou 
tryskou

Štandardné postrekovacie trubice 50 cm, vrátane šikmého 
držiaka trysky, vysoko kvalitnej herbicídnej trysky, 
filtračného sitka a spojovacej matice na pripevnenie k 
ručnému ventilu. Vysoko pružná a  kvalitná plastová, 
takmer nerozbitná, flexibilná trubica. Pre mnohé aplikácie 
na ochranu rastlín sú univerzálne použiteľné.

4900439

3 Predlžovacia 
trubica 50 cm

Predlžovaciu trubicu 50 cm odporúčame  pre všetky 
aplikácie, ktoré vyžadujú jednoduché predĺženie 
rozsahu. Obsahuje spojovaciu maticu s tesniacim 
krúžkom na montáž na všetky štandardné predĺženia 
SOLO, pre tlakové a chrbtové postrekovače od 
nominálneho objemu 5 l. Vďaka veľmi odolnému a 
vysokokvalitnému plastu sú takmer nerozbitné.

4900513

4 Predĺženie  
mosadzné 50 cm

Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne 
aplikácie vyžadujúce robustné a pevné predĺženia. 
Odporúčame ich pre prácu s príslušenstvom SOLO, 
ako sú herbicídny kryt alebo nosník trysiek. 
50 cm mosadzná postrekovacia trubica má priemer 
8 mm a je dodávaná so spojovacou maticou na 
pripevnenie k ručnému ventilu SOLO.

4900519

5 Predĺženie  
mosadzné 75 cm

Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne 
aplikácie vyžadujúce robustné a pevné predĺženia. 
Dĺžka 75 cm je optimálne doplnená príslušenstvom 
SOLO, ako sú napríklad herbicídny kryt.

4900428

6 Teleskopické 
predĺženie  
mosadzné 
57 -100 cm

Veľmi robustná teleskopická postrekovacia trubica z 
mosadze je plynule roztiahnuteľná a uzamykateľná až do 
výšky 100 cm. Môže byť použitá flexibilne pre všetky 
náročné a komerčné aplikácie, pre rozšírený dosah a tiež 
pre povrchovú úpravu na zemi. Odporúča sa aj pri práci 
s herbicídnym krytom alebo nosníkom trysiek. 
Teleskopická postrekovacia trubica je dodávaná so 
spojovacou maticou na pripevnenie k ručnému ventilu. 

4900478

7 Predĺženie na
postrek stromov 
mosadzné 150 cm

Dlhá stromová postrekovacia  trubica je ideálna pre 
všetky náročné aplikácie, ktoré vyžadujú robustnú, 
pevnú rúrku so zvýšeným rozsahom. Odporúčame to 
aj na ošetrenie rastúcich rastlín, napr. na striekanie 
stromoradia alebo kríkov. Mosadzná trubica sa skladá 
z dvoch tyčiek s priemerom 8 mm a dĺžkou 75 cm, 
vrátane dvoch spojovacích matíc a tesnení pre 
montáž.

4900528

8 Predĺženie  na 
postrek stromov 
karbonové 120 cm

120 cm dlhé predĺženie vážiace 100 g je vyrobené z 
materiálu z uhlíkových vlákien. Je vhodné pre všetky 
náročné aplikácie, ktoré vyžadujú pevné a extrémne ľahké 
rúrky - aj pri dlhšom dosahu. Vďaka extrémne nízkej 
hmotnosti je ľahké pre kĺby  a vhodné pre dlhé pracovné 
intervaly. Dodávka obsahuje prechodovú maticu na 
upevnenie na ručný ventil SOLO.

4900449

9 Teleskopické 
predĺženie  
karbonové
60 - 120 cm

Teleskopické predĺženie s dĺžkou 60 -120 cm, vyrobené 
z ultraľahkého materiálu z uhlíkových vlákien, váži iba 
95 g. Odporúčame túto verziu pre všetky náročné 
aplikácie, ktoré vyžadujú pevnú a extrémne ľahkú rúrku 
s variabilným rozsahom. Tiež pre prácu 
s príslušenstvom, ako sú herbicídny kryt alebo nosník 
trysiek. Dlhá práca s nízkou záťažou  je bezproblémová. 
Spojovacia matica je súčasťou dodávky na upevnenie na 
ručný ventil SOLO.

4900457

nevungeeigne/ passt nichtdoporučené vhodné s obmedzením nevhodnénedoporučované -
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10 Teleskopické 
predĺženie  
karbonové
120 - 230 cm

Teleskopická postrekovacia trubica vyrobená 
z ultraľahkého materiálu z uhlíkových vlákien váži len 
160 g a dá sa nastaviť nepretržite v dĺžke 120 - 230 cm. 
Používa sa vo všetkých náročných aplikáciách, ktoré 
vyžadujú pevné a extrémne ľahké predĺženie s veľmi 
veľkým rozsahom. Nízka hmotnosť je obrovská a jemná 
pracovná úľava a umožňuje dlhé pracovné intervaly. 
Dodáva sa so spojovacou maticou na pripevnenie na 
ručný ventil SOLO.

4900445

11 Ohybné predĺženie 
15 cm

Flexibilne 15 cm predĺženie vhodné na ošetrenie 
neprístupných a ťažko dostupných oblastí, napríklad 
pri kontrole škodcov. S tryskovou časťou, ktorá môže 
byť tvarovaná až do 180 °, môže byť striekací prúd 
vychýlený v ľubovoľnom smere. Vrátane spojovacej 
matice pre pripojenie k existujúcemu koncu bez trysiek. 
Je možné ho kombinovať so všetkými postrekovacími 
trubkami SOLO a všetkými rozprašovacími tryskami.

4900450

12 Ohybné predĺženie
60 cm  

Existuje široká škála možných aplikácií ohybného 
predĺženia, napr. na ošetrenie rastliny alebo radu 
rastlín z dvoch strán naraz alebo na súčasné 
postrekovanie dvoch riadkov. Ako kliešťová tryska sa 
môže použiť na individuálnu úpravu rastlín a na 
postrekovateľné antikorózne prostriedky. Striekacia 
svorka s dvomi flexibilnými striekacími rúrkami má 
pracovnú šírku 60 cm. Dodáva sa s maticou na montáž 
na každú postrekovaciu rúrku, namontovanými 
tryskami - kužeľové trysky v dvoch ďalších rozmeroch. 
Prípadne môžu byť použité rôzne iné typy trysiek..

4900411

13 Nosník trysiek 
60 cm

Postrekovacia tyč široká 60 cm má dve prefabrikované 
ploché trysky a je ideálna na ošetrenie dvoch radov a 
na postrekovanie povrchu. Vyrobené sú z takmer 
nerozbitného špeciálneho plastu dodávané s dvomi 
guličkovými filtrami, aby sa zabránilo odkvapkávaniu 
a matice na pripevnenie na existujúcu postrekovaciu 
trubicu. Odporúčame kombináciu s krátkymi 
pevnými mosadznými rúrkami alebo rúrky z 
uhlíkových vlákien.

4900514

14 Nosník trysiek 
120 cm

Na ošetrenie väčších povrchov odporúčame ľahkú 
hliníkovú postrekovú tyč so šírkou 120 cm. Štyri 
trysky s plochým prúdom a štyrmi  guličkovými 
filtrami na predchádzanie odkvapkávania sú 
predmontované. Najlepšie je nosník skombinovať 
s krátkymi, pevnými  trubkami SOLO z mosadze 
alebo z uhlíkových vlákien. Súčasťou balenia je aj 
matica pre montáž na postrekovú trubicu.

4900299

+ NOVINKA !! univerzálne predĺženie 4900610    -   viď.  katalóg SOLO s trana 34
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Trysky a kryty pre tlakové a chrbtové postrekovače

Pol.  Označenie Popis a odporúčania aplikácie Obj. č.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1 Kompletná súprava 
trysiek

Všeobecne použiteľná sada trysiek pre všetky dôležité 
aplikácie. Sada obsahuje celkom deväť rôznych, 
vysoko kvalitných plochých, nárazových a dutých 
trysiek. Štyri ploché trysky na povrchovú úpravu a 
rovný postrek, s plochým tvarom striekania o 
veľkosti:  015, 02, 03 a 04. Dve nárazové trysky 
špeciálne určené na herbicídy. 

Pre povrchovú úpravu a prácu s rozsahom nízkeho 
tlaku a s aplikáciou hrubých kvapôčok o veľkosti: 
DT 1,0 a DT 2,5. 

Tri duté kužeľové trysky na ošetrenie 
trojrozmerných jednotlivých rastlín, trvaliek, 
priestorové kultúry, najmä pre fungicídy.
Tieto tri trysky s otvormi o veľkosti:  1,0, 1,4 a 1,8  
mm  v kombinácii s požadovaným vírivým 
telieskom -platničkou trysky, sú vhodné obzvlášť na 
ošetrenie jednotlivých rastlín. 

49005741

2 Univerzálna 
plastová tryska 

Univerzálna nastaviteľná plastová tryska, 
vhodná obzvlášť na ošetrenie jednotlivých 
rastlín s dutým kužeľovým postrekom. 
.

49005251

3 Univerzálna 
mosadzná tryska   

Univerzálna  nastaviteľná mosadzná tryska s dutým 
kužeľovým postrekom, odporúčame na liečbu 
trojrozmerne vysokých samostatne stojacích rastlín. 
Je nastaviteľná s dutým  kužeľovým postrekom, 
dá sa prispôsobiť od jemného rozloženia na 
nepatrné čiastočky až po plynulý lúč. 

49002061

4 Herbicidný kryt 
oválny

Na použitie herbicídou proti burinám na väčšie 
plochy a na presné striekanie okrajových oblastí by 
mal byť použitý oválny plastový herbicídny kryt. 
Kryt poskytuje ochranu proti zaviatiu neúmyselného 
posunu jemných kvapôčok do susednej oblasti 
s plodinami alebo vodou. Je vybavený  tryskom s 
plochým postrekom, ktorý neprechádza cez 
ochranný kryt a efektívne obmedzuje bočne úniky. 
Ďalšou novinkou je transparentný kryt  navrhnutý 
pre optimálnu viditeľnosť oblastí, ktoré sú ošetrené 
počas práce. Odporúčame kombináciu s mosadzou 
75 cm postrekovacou trubicou alebo krátkou 
teleskopickou trubicou.

4900430

5 Herbicidný kryt 
okrúhly s tryskou 
s plným kuželom    

NOVINKA!!

Pre selektívny spôsob použitia herbicídu proti 
samostatne stojacej burine a použitie na iné podoblasti 
odporúčame okrúhly kryt vyrobený s ochranou pred 
UV žiarením. Jeho predmontovaná plne kužeľová 
tryska poskytuje kruhový postrek.
Kryt účinne obmedzuje oblasť postreku na ochranu 
pred neúmyselným posunom  kvapiek do susedných 
oblastí s plodinami, rastlinami alebo vodou. 
Kruhový kryt  je tiež vyrobený z transparentného, 
odolného plastu pre optimálnu viditeľnosť na 
ošetrovanej ploche.

4900580

nedoporučované nevhodné

4074504 zelená         015F80
4074501 žltá              02F80
4074506 modrá         03F80
4074263 červená       04F110

4074385 žltá              DT1
4074514 hnedá         DT2,5

4074758 sivá              D1
4074755 čierna          D1,4
4074726 modrosivá  D1,8
4074756 čierna          vírnik

Sada trysiek obsahuje aj držiak s predmontovanou 
herbicídnou tryskou s plochým postrekom. 
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Súpravy tesnení pre tlakové a chrbtové postrekovače

Pol. Označenie Popis a odporúčania aplikácie Obj. č.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1 sada tesnení 
štandard

Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové 
postrekovače SOLO  461 a 462.

4900551

2 Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové 
postrekovače SOLO  456, 457 a 458.

49004411

3 Obsahuje všetky štandardné tesnenia a piest pre 
chrbtové postrekovače SOLO  425 a 435.

49004421

4 sada tesnení FKM Obsahuje všetky Viton tesnenia pre tlakové 
postrekovače SOLO  456, 456 Pro, 457 a 458. Obzvlášť 
odolný materiál FKM ("Viton®"). Štandardné 
vybavenie pre tlakový postrekovač SOLO 456 Pro.

4900577

5 sada tesnení FKM Obsahuje všetky Viton tesnenia a piest pre chrbtové 
postrekovače SOLO 425, 435. Obzvlášť odolný 
materiál FKM ("Viton®"). Štandardné vybavenie pre 
všetky chrbtové postrekovače SOLO kategórie 
Comfort a PRO.

4900578

6 sada tesnení 
štandard

Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové 
postrekovače SOLO 475 a 473 D s membránovým 
čerpadlom. Zahŕňa membránu čerpadla zo zvlášť 
odolného špeciálneho materiálu Tivilon (TPV).

49004431

7 sada tesnení FKM Obsahuje všetky tesnenia pre chrbtové postrekovače 
SOLO 475 a 473 D  s membránovým čerpadlom. Sú 
vyrobené z mimoriadne odolného materiálu FKM 
("Viton®"). Vrátane membrány vyrobenej z mimoriadne 
odolného špeciálneho materiálu Tivilon. Štandardné 
vybavenie pre modely SOLO 475 Comfort a 475 Pro.

4900579

6 Vidlicová tryska 
s dvomi tryskami 

Vidlicová tryska s dvoma otočnými držiakmi trysiek 
ponúka rôznorodé možnosti aplikácie. Umožňuje tak 
súčasnú úpravu dvoch radov rastlín alebo striekanie  v 
uhle napr. pre aplikáciu pod listy alebo ťažko dostupné 
miesta v spojení s teleskopickým predĺžením. Obidva 
držiaky trysiek je možné otočiť o cca 270 ° . Rozsah 
dodávky zahŕňa dve predmontované duté kužeľové 
trysky pre pestovanie plodín a dve ploché trysky pre 
povrchovú úpravu. Okrem toho obsahuje sadu 
zaslepovacích zástrčiek pre uzamknutie jednej trysky.
S okrajovou skrutkou môžete namontovať vidlicovú 
trysku bez nástrojov na existujúce predĺženie.

49004771

sada tesnení
štandard
sada tesnení
štandard

doporučené vhodné s obmedzením  nedoporučované nevhodné

Pol. Označenie               Popis a odporúčania aplikácie Obj. č. 
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3 421 5

Ďalšie príslušenstvo

Pol. Označenie Popis a odporúčania aplikácie Obj. č.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1 Ručný ventil - sada Profesionálny ručný ventil, robustný, ergonomický 
dizajn so špeciálneho plastu. S detskou ochranou  
a možnosťou montáže manometra (voliteľné), 
vrátane všetkých častí potrebných pre montáž.

49004401

2 Manometer Odporúčame použitie profesionálneho manometra 
s vysokou presnosťou merania a čítania pri 
použivaní s trvalou kontrolou striekania. 
Jasne čitateľný rozsah je od 0 do 6 bar (0-90 psi) 
v jednotkách 0,2 bar. Manometer  má veľký  
odnímateľný gumový kryt s profilom na ochranu 
proti nárazom  a pre bezpečnú manipuláciu. 
V dodávke sú zahrnuté spojovacie matice a tesniace 
krúžky. 

49003561

3 Guličkový ventil -
filter

Aby ste zabránili kvapkaniu po vypnutí ručného 
ventilu, odporúčame použiť filter s guličkovým 
ventilom s filtračnou vložkou z nehrdzavejúcej ocele, 
najmä pri použití teleskopického predĺženia. 
Jednoduché vkladanie pod rozprašovaciu trysku 
namiesto štandardného filtra. Štandardné vybavenie 
pre SOLO príslušenstvo  4900514 a 4900299. 
Otvárací tlak 0,3 bar. kompatibilný s ISO.

49005391

4 Batohový nosný 
systém Pro

Bezpečné a beznámahové práce so SOLO chrbtovým 
postrekovačom  aj počas dlhej pracovnej doby je 
vylepšené komfortným profesionálnym batohovým 
systémom nosenia. Vyvinutý s know-how pre exteriéri 
ponúka maximálny komfort vďaka rovnomernému 
rozloženiu zaťaženia ramien a bedrovej oblasti. 
Vysokokvalitné materiály, široké pásy s pohodlným 
polstrovaním a vetraním na ramená a integrovaným 
pásovým pásom zaisťujú perfektný pocit z nosenia, 
ako pri moderných horských batohoch. Nosný systém 
je vhodný pre všetky SOLO chrbtové postrekovače s 
objemom nádrže 12 L a 15 L (aj pre staršie roky) a patrí 
do štandardného vybavenia súčasných modelov SOLO 
postrekovačov 425 Pro a 475 Pro. 

4900599

5 Pneumatický 
pretlakový 
autoventil - 
tlakovateľný aj s 
kompresorom
NOVINKA!!

Pretlakový autoventil na zvýšenie tlaku 
prostredníctvom vonkajšieho stlačeného vzduchu s 
integrovaným bezpečnostným tlakovým ventilom. 
Pri maximálnom pracovnom tlaku 3 bar sa pretlak 
automaticky vypustí  pomocou integrovaného 
bezpečnostného  ventilu. Otočná prípojka 
pretlakového ventilu umožňuje pripojenie 
vonkajšieho pretlakového ventilu ku postrekovaču a 
integrovaný automatický ventil na obmedzenie tlaku. 

4900590

- Nabíjací kábel Nabíjací kábel na dobíjanie batérií Akku modelov    
SOLO 416 LI a 417 mimo príslušného zariadenia, 
napr. pri použití druhej batérie.

5900789

doporučené nevhodné



THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Použitie
• Oválny kryt 4900430 je vhodný na aplikáciu herbicídu na väčších plochách, pri pomerne plochej burine  a pre použitie v okrajových oblastiach.

• Nové okrúhle kryty 4900580 sú zvlášť vhodné na aplikáciu herbicídu na jednotlivé povrchy s cielenou  úpravou  vysoko rozptýlených plevelov.

• Obidve rozprašovacie clony sú vyrobené z priehľadného materiálu, ktorý umožňuje vidieť oblasti, ktoré sa majú ošetrovať.

Odporú ané použitie:
• Pre optimálne využitie oboch rozprašovacích krytov môžete použiť  75 cm mosadznú trubicu obj. č. 4900428,  nastaviteľnú teleskopickú trubicu

obj.č. 4900478 približne 75 cm alebo  4900457, zo širokého sortimentu SOLO príslušenstva.

Informácia o produkte 
erbicídny kryt 

4900580 / 4900430

ozprašovacie clony   a  (NOVINKA) sú vhodné 
na zabránenie unášania jemných kvapiek do susedných 
kultiva ných rastlín a na ochranu susedných oblastí a 
pri ahlých vodných telies po as aplikácie herbicídu.

Vhodné pre všetky tlakové a chrbtové postrekova e O O.

 plnou kuže ovou tryskou:
Kruhový tvar krytu pre 
prevažne bodovo selektívne 
rozprašovanie a cielenú 
individuálnu úpravu

 plochou tryskou
Pásový tvar krytu pre 
prevažne konštantné 
postrekovanie v smere 
pohybu striekania.

Podrobnosti o produkte:

Cena s DPH =  14,50.- Cena s DPH =  15,50.-



THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Charakteristika produktu
• Pretlakový ventil na zvýšenie tlaku prostredníctvom vonkajšieho stlačeného

vzduchu s integrovaným bezpečnostným tlakovým ventilom. 
• Vhodný pre tieto profesionálne tlakové postrekovače SOLO na ochranu

rastlín:

Obj. č. Tesniaci materiál Pre modely

4900590 FKM (Viton®) 456, 457, 458

Oblasti aplikácie

• Pri všetkých aplikáciách na ochranu rastlín, pri ktorých je k dispozícii
stlačený vzduch. Modely s týmto pripojovacím ventilom na stlačený 
vzduch, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, môžu pohodlne 
vytvárať veľký vzduchový vankúš. Manuálne čerpanie sa nevyžaduje.

• To je dlhá doba prevádzky, pričom sa zachováva rovnaký postrek.

• Pri maximálnom pracovnom tlaku 3 bar sa pretlak automaticky vypustí
pomocou integrovaného bezpečnostného ventilu. 

Detail produktu
• Pripojovací ventil je vybavený otočným prstencom.

Nastaviteľné polohovanie ventilu uľahčuje pripojenie hadice na
kompresor na stlačený vzduch.

• Priložené tesnenia sú vyrobené z odolného FKM (Viton®) alebo
EPDM materiálu.

Bezpečnostné pokyny
• Externý kompresor stlačeného vzduchu alebo prívod stlačeného vzduchu je

v každom prípade obmedzený na maximálny tlak 3 bar.

Informácia o produkte
Pretlakový autoventil 4900590

autoventil tlakovateľný aj s kompresorom

Cena s DPH =  11,50.-



THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Charakteristika produktu
• Univerzálna prípojka umožňuje pripojenie na všetky tlakové a chrbtové

postrekovače SOLO, ako aj mnohé iné tlakové postrekovače od iných 
výrobcov.

Použitie
• Univerzálna trubica je kompletná jednotka pozostávajúca z ručného

ventilu, predĺženia, držiaku trysky a dvoch trysiek 
(nastaviteľná univerzálna a plochá tryska). 
Všetko, čo je potrebné na použitie postrekovača a pripojenie na tlakovú 
hadicu, je súčasťou balenia.

Podrobnosti o produkte

• Pripojovacia vsuvka s dvoma priemermi umožňuje montáž na tlakové
hadice rôznych veľkostí alebo na tlakové a chrbtové postrekovače
značky SOLO, ale aj iných značiek.  Dve uzatváracie svorky zaručujú
tesné nasadenie hadicových spojov pre rôzne rozmery hadíc.

Informácie o výrobku
Univerzálne predĺženie 50 cm 4900610

Cena s DPH =  19,90.-



THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Podrobnosti o produkte:
• Tvarované ramenné popruhy pre

perfektné nosenie na chrbte.
• Výškovo a na šírku nastaviteľný hrudný popruh 

pre extra napasovanie ramenného popruhu.

• Integrovaný, široký bedrový pás s veľkou 
dimenziou podľa rozmeru pásu  predpokladá 
veľké odbremenenie  z časti ramien. To je 
výrazný krok k  pohodliu!

Informácia o produkte 
Chrbtový systém PRO  

49 00 599

Obj. č. 49 00 599

32 x 45 x 7 cm

6

polyester

PE pena

450 g

550 g

samostatný lepenkový 
obal s nálepkou produktu  
508 X 318 X 86 mmrozmery balenia 

obsah balenia 1nosný systém, 1 ilustro-
vaný montážny návod

pasuje pre modely: Solo chrbtové 
postrekovače série 

425/475/473

• Oporné plochy popruhov, bedrový pás so 
zadnou časťou priedušného pletivového 
materiálu pre efektívnu cirkuláciu vzduchu.

• Chrbtové a bedrové časti sú vyplnené 
mäkkým penovým materiálom.

• Vlastnosti vrchných materiálov sú odolné proti 
poliatiu, zabraňujú premočeniu a škvrnám.

• Popruh zahŕňa ilustrovaný návod.

Chrbtový systém Solo PRO je veľmi pohodlný nosný systém pre SOLO chrbtové postrekovače s technológiou OUTDOORU 
pre vonkajšie použitie. To zaisťuje maximálny komfort a možnosť individuálneho nastavenia, ako pri modernej horskej výbave. 

Tento batohový nosný systém je štandardné vybavenie pre postrekovače  Solo 425 Pro a Solo 475 Pro.
Teraz sú k dispozícii aj ako príslušenstvo, ktoré môžete použiť u všetkých SOLO chrbtových postrekovačoch sérií  425  a 475

(objem 15 l náplne) a sérií 473 (objem  12 l náplne) namontované aj dodatočne, a to aj na zariadenia staršej výroby. 
Veľkoryso dimenzované ramenné popruhy a najmä integrovaný, široký bedrový pás rozdelí celkovú hmotnosť na ramená a boky. 
To zaručuje v porovnaní s konvenčnými ramennými popruhmi maximálne pohodlie a poskytuje bezpečnú prevádzku bez únavy 

aj počas dlhých pracovných úkonoch. 

rozmery (Š x V x H) 

montážne body 

materiál tkaniny 

materiál polstrovania  

čistá váha

brutto váha  

balenie

Cena s DPH =  48.-



Na dosiahnutie čistoty  Sprayer Company

  

       
      

    
      

   

     
ým  s  

    
s       

     

       
   

D          

Jednoduché použitie:
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Čistiaci prostriedok na zariadenia na ochranu rastlín
4900600

German Technology since 1948

Cena s DPH =  9,20.-
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                 416  Li

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Model 416 Li
4000116000011
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á
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SOLO Kleinmotoren GmbH . Stuttgarter Straße 41 . D-71069 Sindelfingen -  - technické zmeny vyhradené               
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Robustný ručný ventil s manometrom tlmeným proti vibráciám

 Tesnenia sú odolné voči všetkým ochranným postrekovým látkam

Veľký otvor pre plnenie a čistenie

Rysky - Reliéfna stupnica v l / gal na 
určenie objemu roztoku v nádrži. 

Ergonomicky vytvarovaná  plastová 
nádrž s objemon 18 l stabilizovaná voči 
UV žiareniu s postrovanou chrbtovou 
podložkou a širokými popruhmi 
s výstelkou
150 cm dlhá hadica

Bezúdržbové 12 V čerpadlo  
chránené krytom odolným voči 
nárazom, voliteľné dvojstupňové 
nastavovanie tlaku a množstva 
postreku prepínačom

Kompletný sortiment 

príslušenstva je uvedený v 

v našom hlavnom 

katalogu

417  

12 V akumulátor
12 V / 7,2 Ah

18 l

Model 

Motor
Výkon
Objem nádrže v / l
 Tryska s plochým lúčom 
Regulovateľný tlak  
Objem prietoku kvapaliny 
l/min  celkovo pri 
štandardnej tryske 
Hmotnosť bez náplne

Štandardná dodávka

2,5  / 4,3 bar
I     1,07 l/min.
I I  1,42 l/min.
I: approx. 3.5 hrs / II: approx. 2 hrs 
7,8 kg
Plastová 50 cm postrekovacia 
trubica , manometer
< 70 dB(A)
< 70 dB(A)

Hladina akustického tlaku 
Hladina akustického výkonu 
Garantovaná hodnota vibrácií < 2,0 m/s2

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines
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ektivita práce a v sok  v kon v uzavret c  priestoroc  sú 
posk tované c rbtov m akumu átorov m postrekova om na 
bat rie   

e   postrekova  e sc opn  robi  a eko  viac ne  en 
postrek v sk en koc  S nízkou hmotnos ou postrekovača len 

 k  bez náp ne e mo n  ho v u va  tak oma, ako a  vo 
ve k c   zá ra ác  s okrasn mi rast inami  rovnako ako a  

itkov  rast in  p us 
pro esioná ne ter nne a a r bov  práce v esn ctve  SOLO 417 
je postrekovač  bez emisi  a s ve mi tic m chodom motora 

o áva roztok postreku z ve ke   prie a ne  ná r e  á r  má 
ob em  itrov a e v robená z v soko odolného  stabiného 
plastu proti nárazu.

i n  vo ázov    erpa o posk tu e potrebn  t ak a  ,  
bar a posk tu e ob em prietoku kvapa in  0   0    min, a ebo 
0      min

zka motnos  zaru u e ne navn  prácu  ráz ne bat rie s  
znovu obit  za pár o n a o ávaná nab a ka obsa u e 
v etk  a apt rové zásuvk  o o n  nosn  rám s po strovan m 
c rbta a tie  irok  po strovan  popru  zaru u  po o n  
prácu  ráca s t mto rámom  e iminu e minimá ne vibrácie 

a k o c o u e ektromotora

Takmer nerozbitná  50 cm postrekovacia trubica 

Bezúdržbový 12 V akumulátor 
s veľkou kapacitou pre dlhú 
životnosť

Chrbtový akumulátorový postrekovač 417

nová 18 l nádrž
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Motorový vysokotlakový postrekovač  434 /433 H

01     Pohodlná dvojitá tryska

02     Hliníková 50 cm postrekovacia trubica stabilná a obzvlášť ľahká 

03     Veľký otvor nádrže pre bezpečné plnenie a jednoduché čistenie

04 Ergonomicky tvarovaná a priesvitná nádrž 
vyrobená z UV stabilizovaného plastu a 
integrovaným rozsahom stavu hladiny
s ojemom 18 litrov. Komfortný nosný rám 
s polstrovaným chrbtom a  široké popruhy

05 

06
Výkonný a ľahký 2-taktný SOLO 
motor (434) a
4-taktný hnací motor HONDA (433)

07  Robustná vysokotlaková hadica bez   
           polomeru pnutia 

08 Tlmenie vibrácií

Príklady použitia:
Ochrana rastlín
- vyšších kultúr, ako sú stromy 
   a veľké kríky 
- pestovanie ovocia 

Poľnohospodárstvo 
- plodiny

Profesionálne záhradníctvo 
a terénne úpravy 
Model 434 433 

SOLO 2-T 4-T-Honda GX 25
28,9 25
18* 20

Motor
Obsah / cm3

Objem nádrže / l 
Nehrdzavejúca dvojtryska 
Maximálny tlak  / bar do 20 do 30

Spotreba postreku so 
štandardnou tryskou

1,0 l / 5 bar
1,4 l / 10 bar
1,9 l / 20 bar

1,0 l / 5 bar
1,7 l /10 bar
2,0 l / 20 bar
2,4 l / 30 bar

9,3 9,8

mosadzná tryska, 50 cm predĺženie
92,4 82
99,2 95

Váha bez náplne  / kg
Manometer 
Výbava
Hladina akustického tlaku dB(A)(1)

Hladina akustického výkonu dB(A)
(1) Hodnota vibrácií m/s2 (2) ≤ 2,0 ≤ 2,0

Vysokotlakové postrekvače SOLO 434 a 433 H dosahujú 
s výkonným 2- alebo 4-taktným motorom vysoký 
výkon. Regulovateľný pracovný tlak dvojitého 
piestového čerpadla dosahuje až 20 -30 barov a vytvára 
jemnú sprejovú hmlu. Pri nominálnom objeme 18 l 
alebo 20 l je možné bez dopĺňania vykonávať dlhšie 
pracovné úkony. Praktický odtok v spodnej časti nádoby 
umožňuje úplné vyprázdnenie zostávajúcej kvapaliny. 
Obidva modely majú 50 cm dlhé strieborné predĺženie 
z nehrdzavejúcej ocele a manometer na robustnom 
ručnom ventile pre orientačnú reguláciu tlaku. Rozsah 
dodávky zahŕňa aj vysokokvalitnú dvojitú trysku s 
dýzovými kotúčikmi vyrobenými z nehrdzavejúcej 
ocele. Ešte vyšší výkon týchto tlakových postrekovačov 
je dosiahnutý s príslušným príslušenstvom 
(viď príslušenstvo  pre postrekovače 434 a 433 H). 
Ďalšie prednosti pre postrekovače SOLO 433:
+ tlak do 30 barov
+ veľké veko nádoby a extrémne široký plniaci otvor     
(14,5 cm!)
+ odnímateľný plniaci filter z nehrdzavejúcej ocele
+ vertikálny, priestorovo úsporný držiak predĺženia 
+ robustná vysokotlaková hadica dlhá 1,55 m 
+ vysoko kvalitný, viacnásobne nastaviteľný systém 
popruhov

Robustný ventil s manometrom
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1 Dvojitá Y tryska
2 Predĺženie, 120 cm
3 3-násobné tryskové predĺženie, 60 cm
4 Predĺženie  120 cm s 

vymeniteľnou tryskou
5 Teleskopické predĺženie 

120 - 230 cm
6 Čistiaci prostriedok na zariadenia v 

dávkovacej fľaši 500 ml
7 Nerezový nosník 4 - trysiek 100 cm 

+ rúrka z nerezovej ocele 75 cm

8 433 - predlžovacia hadica 10 m, 
vrátane upínacieho držiaka V2A

Plusové body použitia
• Tento vysokotlakový postrekovač SOLO s 

použiteľným objemom 20 litrov dosahuje 
ovládateľný pracovný tlak až 30 bar a 
umožňuje tak dosiahnuť čo najjemnejší 
postrek aj vo vyšších nadmorských výškach.

 Modell
  

433 

Motor 4-T-Honda GX 25

Kapacita /  cm3 25

20Menovitý objem /  Liter 

Tryska Nerezová dvojitá tryska

Nastaviteľný tlak max. / bar 1,0 - 30

Spotreba          L  / min 
so štandardnou tryskou

1,0 L pri  5 bar
1,7 L pri 10 bar
2,0 L pri 20 bar
2,4 L pri 30 bar

Pohotovostná hmotnosť / kg 9,8

Dodávka Predĺženie z ušľachtilej 
ocele, manometer,
polstrované popruhy

Informácie o produkte 
Chrbtové  vysokotlakové 
postrekovače   433 Honda

 P r í s l u š e n s t v o

• Výkonný motor generuje plný výkon a
zaisťuje rýchlosť vypúšťania až 2 L / min
pri tlaku 30 bar pomocou dvojtaktného
piestového čerpadla.

• Praktický odtok na spodnej strane 
nádoby zaručuje úplné vyprázdnenie 
zostávajúcej kvapaliny. Zariadenie má 
60 cm dlhú postrekovú trubicu z 
nehrdzavejúcej ocele a manometer na 
robustnej rukoväti s rýchlym 
uvoľňovaním pre kontrolu tlaku 
špecifického pre aplikáciu.

• Výkon motora tohto tlakového 
postrekovača je úplne vyvinutý s 
príslušenstvom. Výkon tohto 
motorového postrekovača je úplne 
vyvinutý v s tými správnymi 
doplnkami z príslušenstva.
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Hliníková 50 cm postreková trubica stabilná a obzvlášť ľahká 

Model 434

SOLO 2-takt
obsah 28,9 cm3

objem nádrže 18 l

nehrdzavejúca dojtryska

maximálny tlak do 20 bar

spotreba postreku 
štandardná tryska

1,0 l pri 5 bar
1,4 l pri 10 bar
1,9 l pri 20 bar

váha bez náplne

základná výbava

hlučnosť čerpadla
hlučnosť motora
vibrácie

9,5 kg
nehrdzavejúca tryska, 
manometer, polstrované popruhy 
92,4 dB(A)
99,2 dB(A)
< 2,0 m/s2

motor

Veľký otvor nádrže pre bezpečné plnenie a jednoduché čistenie

Ergonomicky tvarovaná a priesvitná 
nádrž vyrobená z UV stabilizovaného 
plastu a integrovaným rozsahom stavu 
hladiny s ojemom 18 litrov.

Komfortný nosný rám s polstrovaným 
chrbtom a široké popruhy

Výkonný a ľahký      
2-taktný motor SOLO 
s Easy štartovaním

Robustná vysokotlaková 
hadica 

Minimálne vibrácie s 
pružinovými tlmičmi

Pre použitie či už v sadoch pri vyšších stromoch a 
kríkoch, v poľnohospodárstve alebo v profesionálnom 
záhradníctve a na terénne úpravy. 
Vysokotlakový postrekovač 434 dosahuje vysoký výkon 
so svojím silným SOLO 2-taktným motorom. 
Nastaviteľný pracovný tlak dvojitého piestového čerpadla 
dodáva tlak až do 20 barov, ktorý je schopný 
vyprodukovať vysoko do výšok ten najjemnejší poprašok 
konštantným prúdom výstupu rýchlosťou až 1,9 l / min. 
Veľká nádrž s 18 litrovým obsahom umožňuje pracovať 
dlhú dobu bez toho, aby bolo potrebné dopĺňanie 
postrekovej látky. Praktická prípojka na spodnej strane 
nádrže umožňuje úplné vypustenie zbytkovej kvapaliny. 
Súčasťou dodávky k tomuto modelu je vysokokvalitná 
dvojitá tryska s oceľovými diskami z nerezovej ocele, 
postreková 50 cm hliníková trubica,  stabilná a obzvlášť 
ľahká, ktorá sa montuje na pevnú rýchloupínaciu 
rukoväť. Umožňuje nastavenie správneho tlaku  pre 
všetky aplikácie, a môže byť nahradená predlžovacími 
trubicami s kompletného sortimentu príslušenstva pre 
model 434. Účinnosť a univerzálnosť tohto 
vysokotlakového postrekovača sa zvyšuje použitím 
správneho príslušenstva.

Komplexný sortiment 

príslušenstva je uvedený

na našej stránke 

www.solo.sk

Pohodlná dvojitá tryska

Vysokotlakový  motorový postrekovač

SOLO 434
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Pol. Označenie Popis Obj. č.  
1 Predlžovacia trubica 

120 cm
Pre všetky práce vyžadujúce značne rozšírený rozsah, napr. pri väčších výškach, 
vyvýšené koruny stromov odporúčame predĺženie 120 cm s nerezovej  ocele. Pre 
bezpečnú manipuláciu má praktický plastový kryt a môže byť jednoducho 
namontovaná na existujúci ručný ventil. Tiež vhodné v kombinácii s predĺžením 
obj. č. 4900189 z nehrdzavejúcej ocele pre SOLO vysokotlakové postrekovače.

4900183

2 Postrekovacia trubica 
120 cm s nastaviteľným 
prúdom, s vymeniteľnou 
tryskou

Univerzálna postrekovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele je mimoriadne robustná, vhodná 
pre všetky profesionálne práce vyžadujúce väčší  rozsah použitia. Toto predĺženie sa tiež 
odporúča pre bodové striekanie a ošetrovanie jednotlivých rastlín, napr. striekanie stromov 
v ovocinárstve a záhradníctve. Jednoduchá výmena zo základnej postrekovej trubice na 
ručný ventil. Prietok postreku, nastavenie rozprašovania a rozmedzie sú regulovateľné 
otočením nastavovacím gombíkom na zadnom konci nastaviteľnej trysky. Otočením meníte 
rozprašovací prúd z pôvodne širokých dutých kužeľov  na malý rozsah a jemnosť veľkosti 
kvapôčok cez úzky plný kužeľ až na celý lúč s väčším dosahom. Počítajúc do toho rukoväť a 
dve nastaviteľné trysky rôznych veľkostí. Pri vysokom tlaku sa predĺženie môže používať aj 
na čistenie a v poľnohospodárstve. 

4900185

3 Teleskopická postrekovacia 
nerezová trubica 
120-240 cm

Pre všetky práce vyžadujúce značne rozšírený rozsah, napr. pre vysoké vyvýšené 
zalesnené rastliny odporúčame teleskopickú postrekovaciu trubicu z nehrdzavejúcej 
ocele. Dĺžka je nekonečne variabilná medzi 120 až 240 cm, uzatváracia veľká fixačná 
matica z nehrdzavejúcej ocele. Plastový kryt zaručuje bezpečné 
uchytenie-manipuláciu. Jednoducho namontujte na dostupný ručný ventil.

4900189

4 Tryskový nosník z ušlachtilej 
ocele, 100 cm so 4 tryskami a 
postreková 75 cm trubica

Stabilná postrekovacia tyč z nerezovej ocele je vhodná na ošetrenie väčších plôch 
alebo riadkov rastlín. K dispozícii sú štyri vopred namontované trysky, jedna 75 cm 
nerezová postreková trubica a krídlová matica pre montáž na existujúci ručný ventil.

49003001

5 Dvojitá rozprašovacia 
tryska v tvare Y

Dvojitá nerezová tryska je univerzálne použiteľná a je súčasťou sortimentu 
príslušenstva SOLO postrekovačov  433 H a 434.  Nosič trysky je vyrobený z 
nárazu odolného plastu, dve predmontované jednotlivé trysky sú vyrobené z 
nehrdzavejúcej ocele. 
Vyhýbajte sa upchatiu tryskových filtrov.

49001821

6 Predlžovacia 10 m hadica 
vrátane upínacieho strmeňa 

Odporúča sa pre všetky práce, ktoré vyžadujú viac priestoru pôsobenia. Tiež na 
prácu vo výške, pri ktorej  motorový postrekovač môže zostať na zemi, čo je veľké 
plus na pohodlie a bezpečnosť. Robustná vysokotlaková hadica má dĺžku 10 m. 
Nosná konzola zapadá do plniaceho otvoru modelu SOLO 433 H a umožňuje 
úsporu miesta, pri skladovaní, skladá sa priamo na zariadení.

4900191

Príslušenstvo pre motorové postrekovače 433 / 434

     doporučené nevhodné

hovvvdné s obmedzenímt rt

vhodné s obmedzením  nedoporučované



05
04

03

09
10

06

0201

08

07

SO
LO

 P
R

O

Motorové rosiče SOLO 451 / 423 Port

01    Veľký plniaci a čistiaci otvor pri 451 s rýchloupínacím uzáverom

02    Dlhý dosah vďaka vysokej rýchlosti vypúšťania vzduchu

03
   Veľkokapacitná nádrž z plastu odolného voči UV žiareniu, úroveň 

plnenia sa dá vždy zreteľne prečítať cez priehľadnosť zásobníka

04    Ergonomická ovládacia rukoväť s ovládaním plynu, striekania
         a Štartom / Stopom

05     Veľká benzínová nádrž zabezpečuje dlhé pracovné cykly v spojení
          s 2-taktným motorom SOLO s nízkou spotrebou
          
06 Pohodlný, ergonomicky tvarovaný zadný nosný rám s polstrovanými
          popruhmi a tlmením vibrácií         

 07    Jednoduchá údržba 

08 Kryt ventilátora vyrobený z vysoko pevného plastu pre vysoký výkon ventilátora

09
    Dlhá plastová postrekovacia rúrka, ľahko otočná vo všetkých smeroch 

10 
 
  
Moderný dvojvalcový SOLO motor s nízkymi emisiami s náterom valca

          Nikasil® pre dlhú životnosť zariadenia                

Pre každú kultúru použite správnu trysku:

Solo 451 a  423 Port sú vybavené širokou škálou trysiek, ako aj pripájacia tryska s 
pripojiteľnými mriežkami. Tryska so širokým rozsahom nasmeruje prúd 
postreku až do šírky 12 metrov (423 Port). Ak je mriežka so širokým rozsahom 
umiestnená na povrchu, rozprašovanie sa rozširuje. Horná hubica s deformačnou 
mriežkou uľahčuje aplikáciu v radoch a umožňuje spracovanie povrchov listov. 
Dvojité mriežkové pripojenie umožňuje dvojriadkové spracovanie.

Popredný svetový 
postrekovač

423 Port

10

SOLO 451 so 13 a 21 l itrovým obsahom nádrže

NOVINKA: 
Pre sezónu 2017 s ľahkým 
štartom a dekompresným  

ventilom



Made in Germany

Mimoriadne silný striekací výkon 
s novým motorom s nízkymi  emisiami!

451

Postrekovač 451 
Motor SOLO jednovalcový 2-taktný motor
Objem kapacity / cm3 66,5

1,9Obsah palivovej nádrže  /L
vzduchový filter
katalyzátor

Veľkokapacitná filtračná vložka 
áno

objem nádrže /  L 12
Maximálny prietok m3/h 1400
hladina akustického tlaku dB(A) 94
hladina akustického tlaku LWAeq  dB(A) 103
hodnota vibrácií m/s2 < 2,5
Hmotnosť kg (pripravená na použitie bez nádrže)       10,8
Rozmery bez postrekovacej trubice  / mm    690 / 550 / 280

Tento nový profesionálny systém postrekovacej techniky
SOLO 451 dôsledne sleduje optimalizáciu výkonu pri súčasnom
znižovaní emisií. Veľký dôraz sa kladie na optimálnu prevádzkovú 
bezpečnosť, ako aj na ďalšie zlepšenia z hľadiska pracovného výkonu 
a maximálnej trvanlivosti.

–  Nový motor s objemom 66,5 cm3 s náterom niklu a 
kremíka na valci pre výkonný postrekovací výkon 
od max. 1400 m3 / h pre úplné prenikanie 
postrekového materiálu na rastliny

– Hliníková kľuková skriňa a vysokokvalitné
komponenty motora na zvýšenie výkonu
motora aj pri extrémnych teplotných
podmienkach

– Zvýšenie výkonu umožňuje vyšší výkon
postreku

– Vylepšená úspora paliva a zníženie emisií
vo výfukových plynoch podľa najnovšej
technológie motora a katalyzátora

– Veľká nádrž s objemom 1,9 l a nízka spotreba 
paliva pre dlhé pracovné intervaly viac ako 
80 minút bez doplňovania paliva

– Tichá! hladina akustického tlaku 94 dB(A)

– Ľahké štartovanie, podporujúce palivové čerpadlo

– Efektívne tlmenie vibrácií

– Multifunkčná rukoväť

– Filtrácia vzduchu s vysokým výkonom 
vzduchového filtra, bez použitia náradia 
na výmenu kazety  filtra

– Pohodlný batohový nosný rám so širokými
vystuženými popruhmi s uzatváracou klapkou

– Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť

Motorový  rosič
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Better. The Best. Since 1948.
German quality sprayers and cut-off-machines

Better. The Best. Since 1948.

SOLO PORT 423      
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SOLO 2-Takt
72,3 cm3

3,0 kW / 4,1 PS
12 l
1400 m3/h
12 m
11,0 kg
SOLO špe iálna tr ka o 

 ná o n m dávkovan m  
dl oprúdová ro prašova ia 
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Príslušenstvo pre motorové rosiče 451 / 423 Port 

Pol. Označenie Popis Obj. č.  
1 Poprašovanie sada Pomocou poprašovacej sady je možné striekaciu jednotku SOLO Port 423 

premeniť na poprašovanie. To umožňuje naniesť granulované alebo práškové 
prípravky na ochranu rastlín. Rozsah dodávky zahŕňa všetky potrebné súčasti, ako 
je napájacia hadica, ventilačný rozvádzač, antistatický vodič (vopred zostavený) a 
rozdeľovač s dávkovačom prípravku.

4900233

2 Nízkodávkovacia tryska ULV  ULV tryska s dávkovacím zariadením pre postrekovače SOLO Port 423 a SOLO 451 
umožňujú premenu na rozprašovanie v metóde ULV (Ultra Low Volume), to je prípravok 
na ochranu rastlín sa koncentruje vo veľmi vysokej koncentrácii v extrémne nízkych 
aplikačných množstvách a malých veľkostiach kvapôčok. 
K dispozícii sú všetky potrebné časti, ako sú špeciálne trysky, potrubia zo špeciálneho 
plastu a dávkovacie zariadenie.

4900479

3 Dvojitá rozprašovacia 
tryska

Prúd rozprašovača rosičov SOLO je možné rozdeliť a rozšíriť pomocou dvojitej 
trysky. Množstvo prípravkov na ochranu rastlín je možné nastaviť samostatne na 
príslušnej tryske. Dve rozprašovacie trysky je možné nastaviť vzájomne v uhle 
od 0 ° do cca 90 °, bez použitia nástrojov, striekací prúd sa môže počas prevádzky 
meniť aj z paralelného smeru na uhol 90 °. V dôsledku toho je možné veľmi 
variabilné použitie od rozšírenia rozprašovacieho prúdu až po úplné oddelenie 
rozprašovacieho prúdu do dvoch rôznych smerov, napríklad pri simultánnom 
spracovaní dvoch radov pri jednej operácii. Roztiahnuteľné pripevnenia 
zo širokého kovu rozširujú rozprašovacie trysky v každom smere, čo je výhodné 
pre úzke rady v rámci kultúry.

4900137

4 Nízkoprietokové dávkovacie
zariadenie

Pomocou 60 cm dlhej predlžovacej trubice môže byť postrek zameraný a rozšírený, 
predĺžený, čo je na vzdialenejších cieľových oblastiach výhodou. Použitie kvapalného 
čerpadla SOLO (ako príslušenstvo) sa absolútne odporúča v kombinácii 
s predlžovacím potrubím, aby sa zabezpečilo spoľahlivé podávanie prípravku na 
ochranu rastlín aj v zvislom smere rozprašovania.  

4900333

5 Kvapalinové čerpadlo Odporúčame používať kvapalinové čerpadlo pri použití rosičov SOLO pri plodinách, 
ktoré vyžadujú prevažne vzostupný smer striekania, alebo tam, kde je požadovaný 
veľký dosah. To umožňuje spoľahlivé podávanie týchto prostriedkov na ochranu 
plodín, najmä v prípade zvislého smeru rozprašovania a keď sa použije predlžovacie 
potrubie obj. č. 49 00 333.

4400117

4400235

vhodné s obmedzením nevhodnénedoporučované
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ýhody pri pou it
•	 ádr ky z odolné o polyetylénu s 

er onomicky tvarovanou zadnou stranou 
pre po odlné nosenie spredu na tele.
Veko e a ko oto né o štvr  otá ky.

•	 e mi široký plniaci otvor o priemere 
 mm u a u e plnenie a istenie.

•	   litrovou nádr kou pre rýc ly postup 
práce, odolnej voči korózii a ľahko 
čistiteľnej. 

•	 ám z odolné o plastu a er onomicky 
tvarovane  zadne  strany zais u e plne bezpe ie 
pre zariadenie a pre po odlie nosenia.

•	 astavite ný kom ortný popru  s umovou pos vacou 
podlo kou na ramená a kovový závesný systém.

•	  Robustná šneková prevodovka s kovovými 
prevodmi v robustne  prevodove  skrini je odolná 
voči kor zii a bez dr bová. e mi robustný 
a odolný šnek a šnekové koleso z kovu.

•	 y ádzovanie smeru 
a rýchlosť prietoku
sú nastaviteľné.  

•	 nte rované miešadlo udr iava materiál
v nádobe neustále v po ybe. Toto zabra u e 
upc atiu  materiálu a zabezpe u e 
rovnomerný tok a presn  distrib ciu.

apuzdren  šnekov  
prevodovka s kovovými 
prevodmi

n ormácia o produkte
ozmetadlo

421

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Model 
 

421

bsa  nádr e / l 9 

ádr   priemer 
plniace o otvoru / cm

14,5

istá vá a / kg                 2,5

ozmery bez k uky /  cm 28 x 26 x 48

renie materiálu na 
d ku / cm

ranulát cca. 300 - 400 
Trávové semeno cca. 80 - 200

renie materiálu na
š rku  / cm

ranulát  cca. 180 - 200 
Trávové semeno cca. 150-170

Prevod Úplne uzavreté šnekové 
prevodovky s kovovými 
ozubenými kolesami

Prevodový pomer  1 : 7,5

ozmet vanie granul tového 
materi lu pre s kromné 
a profesionálne pou itie.

ým, e sa nos  v oblasti 
hrudn ka a brucha vyu itie 
je mo né dokonca aj 
v nepriechodných alebo 
strmš ch miestach.

edinečn   cross distrib cia 
zrnitos ou dosiahne rove  
veľkého hospod rskeho 
rozmetadla.

renosné rozmetadl  
olo 21 sa pou vaj  po celý 

rok napr.:  
pre hnojiv , osiv  a tie  
v zime pre dr  a soľ.

Oblas  pokrytia 
cca .  m  za hodinu.

Ergonomický tvar Komfortný popruh

2

Nastaviteľný smer
vyhadzovania (1), miešadlo (2)



Made in Germany

Huricánová intenzita fúkania

467

Fukár 467 
Motor SOLO jednovalcový dvojtaktný motor
Objem cm3 66,5

1,9Obsah palivovej nádrže / l 
Vzduchový filter
Katalyzátor

Veľkokapacitná filtračná vložka 
áno

Maximálny výstup ventilátora m3/h 1400
Rýchlosť vzduchu max.m/s 92
Hladina akustického tlaku dB(A) 94
Hladina akustického výkonuLWAeq  dB(A) 106
Hodnota vibráciím/s2 < 2,0
Hmotnosť kg (pripravená na použitie )          10,2
Rozmery bez fúkacej rúry 485 / 550 / 280

S týmto fukárom SOLO 467, ktorý sa ďalej rozvíjal na základe 
predchádzajúceho modelu SOLO 471, bola dôsledne sledovaná 
cesta optimalizácie výkonu a zároveň zníženia emisií. Veľký 
dôraz sa kladie na optimálnu prevádzkovú bezpečnosť, ako aj na 
ďalšie zlepšenia z hľadiska pracovného výkonu a maximálnej 
trvanlivosti.

Veľká nádrž s objemom 1,9 l a nízka spotreba 

 

– Nový motor s obsahom 66,5 cm3 s náterom 
niklu a kremíka na valec pre pracovný 
postrekovací výkon od max. 1400 m3 / h.

– Hliníková kľuková skriňa a vysokokvalitné 
komponenty motora na zvýšenie výkonu 
motora aj pri extrémnych teplotných 
podmienkach.

– Zvýšenie výkonu umožňuje vyšší výkon 
fúkania.

– Konštantný výkon motora aj pri 
extrémnych teplotných podmienkach

– Vylepšená úspora paliva a zníženie emisií
vo výfukových plynoch podľa najnovšej 
technológie motora a katalyzátora.

–
- paliva pre dlhé pracovné intervaly viac ako 80 

minút bez doplňovania paliva 

– Tichý! Hladina akustického tlaku 94 dB(A))

– Jednoduché spustenie, podporujúce palivové čerpadlo

– Efektívne tlmenie vibrácií

– Uchopenie jednou rukou – rukoväť / jednoručná
rukoväť s uzamykateľnou škrtiacou klapkou

– Systém filtrácie vzduchu s vysoko výkonným 
vzduchovým filtrom, bez použitia náradia na 
výmenu kazety filtra

–  Stabilný hliníkový rúrkový rám pre ochranu

– Pohodlný batohový nosný rám so širokými
vystuženými popruhmi s uzatváracou klapkou

– Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť

– Kryt s adaptérom na premenu na motorový rosič 
SOLO 451 je možný s príslušenstvom obj. č. 4900567

Fukár  
-prenosný na chrbte



THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

a no ie tec no ie taktn c  
motoro   rdcom 

 taktn  motor na no e  
enerácie  tr a  kon a ener ia, 

nie  edin  atri t  motora, 
dokonca a  n ke emi ie e  
kata y átora patria med i e o 

a tno ti

r s s s vz u ov o ra 
 mu ti tup o á fi trácia duc u in       
ipe  interceptor

 separo an  duc o  o   ktorom 
vznikajú vzduchové vibrácie, vzduch a 
s ním prach fúkajú do sacieho potrubia   
 už opred i ten  duc  dora  na

papierový lamelový filter 

 kompen átor ai u e napriek
rastúcemu znečisteniu filtra takmer   
konštantný výkon a teda dlhšiu  
životnosť.

o u as ar
- jednoduc  pou itie  pá kou ti a,
 dekompresný ventil pre nízky odpor
 pri štartovaní motora.     

  Ergonomický dizajn
- optimá na á a á enia 
- kompaktn  ro mer
 anti i ra n  t m  

  s ro u tnou oce o ou pru inou 
- po umo an  ruko te
- veko nádr e  rotáciou

Model

Motor

879-12 879-14 

SOLO edno a co , d o taktn  motor  
t orkaná o é a a o anie

81

4,0 / 9.300

4,8 / 7.000 

 9.500 ±200   epe ou)

1:50

0,9

ekompre n  enti  

ektronick  di itá ne apa o anie

12 / 300 14 / 350

100 125

430 / 267 / 750 430 / 267 / 775

b  / cm3

a v ko r o čka k
a kr a o r o čka  

a ovo r os
a vov z s o r  / o  b z
b a vov r
a č ar ova a

Za a ova
r r ko ča
a a bka r zu / 

Roz r v ka rka ka  / 
o os b z obsa u r

b z r z o ko sa  / k 10,1 10,2

Dlhovekosť 
 na r nut  pre ka dodenn  pou itie

- n ka opotre o ano  
 re ro an  remene

- mimoriadne ro u tná tarto acia n ra 
- sada na pripo enie od   odn m  fi trom

SOLO vysokovýkonný motor 
s valcom potiahnutým NIKASILom®

Informácia o produkte
Rozbrusovačka 879NEU



Platný od 15.3.2018
zelené označenie - pridané príslušenstvo súčasťou daného postrekovača

Typ Označenie Cena €
COMFORT LINE

403 rozprašovač, 1,0 l,  s  nastaviteľnou tryskou 11,90
404 rozprašovač, 2,0 l,  s  nastaviteľnou tryskou 13,90
408 postrekovač, 5,0 l, tlak 2 bary, nadstavec 50 cm 24,20
409 postrekovač, 7,0 l, tlak 2 bary, nadstavec 50 cm 28,50
401 rozprašovač, 1,0 l,  s  nastaviteľnou tryskou 19,50
402 rozprašovač, 2,0 l,  s  nastaviteľnou tryskou 22,50
461 postrekovač, 5,0 l, tlak 3 bary, nadstavec 50 cm 39,90
462 postrekovač, 7,5 l, tlak 3 bary, nadstavec 50 cm 46,00
453 postrekovač, 11,0 l, tlak 2 bary, nadstavec 40 cm 57,00

PRO LINE
456 Comfort postrekovač, 5,0 l, tlak 3 bary, nadstavec 50 cm 59,00
456 PRO postrekovač, 5,0 l, tlak 3 bary, nadstavec 50 cm 76,90

vylepšená sada tesnení VITON aj ručný ventil VITON, 
nastaviteľná mosadzná tryska, polstrovaný popruh,
predĺženie 50 cm

457 Comfort postrekovač, 7,5 l, tlak 3 bary, nadstavec 50 cm 64,90
458 NOVINKA!! postrekovač, 9,0 l, tlak 3 bary, nadstavec 50 cm 72,90

Typ Označenie Cena €
BASIC - Classic LINE

473 D Classic chrbtový postrekovač, 12 l, membránové čerpadlo 109,00
tlak 4 bary, nadstavec 50 cm, bez regulátora tlaku

425 Classic chrbtový postrekovač 15 l, piestové čerpadlo 121,00
tlak 6 barov, nadstavec 50 cm,bez regulátora tlaku

475 Classic chrbtový postrekovač 15 l, membránové čerpadlo 121,00
tlak 4 bary, nadstavec 50 cm, bez regulátora tlaku

424 NOVA NOVINKA!! chrbtovýpostrekovač, 17,0 l, piestové čerpadlo 99,00
 tlak 4 bary, nadstavec 50 cm

435 Classic NOVINKA!! chrbtový postrekovač 20 l, piestové čerpadlo 139,00
tlak 4 barov, nadstavec 50 cm,bez regulátora tlaku

COMFORT LINE
425 chrbtový postrekovač 15 l, piestové čerpadlo 141,00
Comfort tlak 6 barov, nadstavec 50 cm

vylepšená sada tesnení VITON , držiak postrekovača
regulátor tlaku

475 chrbtový postrekovač 15 l, membránové čerpadlo 141,00
Comfort tlak 4 bary, nadstavec 50 cm

vylepšená sada tesnení VITON , držiak postrekovača
regulátor tlaku

435 chrbtový postrekovač 20 l, piestové čerpadlo 171,00
Comfort tlak 6 barov, nadstavec 50 cm

vylepšená sada tesnení VITON
regulátor tlaku

PRO LINE
425 chrbtový postrekovač 15 l, piestové čerpadlo 181,00
Pro tlak 6 barov, nadstavec 50 cm

predĺženie 50-90 cm, nastaviteľná mosadzná
tryska, manometer, vylepšená sada tesnení VITON,
profi popruhy, držiak postrekovača, ručný ventil VITON

475 DOPREDAJ!!! chrbtový postrekovač 15 l, membránové čerpadlo 181,00
Pro tlak 4 bary, nadstavec 50 cm

predĺženie 50-90 cm, nastaviteľná mosadzná
tryska, manometer, vylepšená sada tesnení VITON,
profi popruhy, držiak postrekovača, ručný ventil VITON

Prístroje pre ochranu rastlín SOLO

mechanické postrekovače nesené na chrbte

ručné tlakové postrekovače



Obj. číslo ks / balenie Označenie Cena €
Trubky postreku a nosníky

49 00 299 1 nosník trysiek 120 cm, 4 trysky  (na nosenie vpredu)  54,00
49 00 411 1 trubka postreku ohybná, 60 cm                   36,00
49 00 428 5 trubka postreku mosadzná 75 cm                         15,90
49 00 439 5 trubka postreku plastová 50 cm, vrátane trysky    15,90
49 00 445 3 teleskopická trubka, karbón, 120-230 cm 59,00
49 00 449 3 trubka k postreku stromov, karbón, 120 cm 29,50
49 00 450 5 predĺženie 15 cm, ohybné -  16,90
49 00 457 3 teleskopická trubka karbónová, 60-120 cm 44,90
49 00 478 3 teleskopická trubka, mosadzná, 57 - 100 cm            36,50
49 00 513 5 predlžovacia trubka, plastová, 50 cm                     11,50
49 00 514 1 nosník trysiek 60 cm s 2 tryskami (na nosenie vpredu)   32,90
49 00 519 5 trubka, mosadzná, 50 cm 14,20
49 00 528 3 trubka na postrek stromov, mosadzná, 150 cm-(2x75 cm) 28,00
49 00 628 5 teleskopická trubka 25 - 50 cm -  401 a 402 9,60
49 00 610 1 NOVINKA!! univerzálne 50 cm predĺženie s ručným ventilom a tryskam 27,90

Trysky
49 00 206 5 tryska nastaviteľná - mosadzná 11,80
49 00 574 5 sada trysiek (8 rôznych trysiek)  4900574 19,50
49 00 477 3 tryska vidlicová s dvoma smerovateľnými tryskami 21,50
49 00 525 5 tryska nastaviteľná, plastová 7,50

Kryty postreku
49 00 430 3 oválny herbicídny kryt postreku (vrátane trysky) 15,50

Sady tesnení
49 00 441 5 sada tesnenia (456, 457)                           11,00
49 00 442 5 sada tesnenia (425, 435, 473P)                               12,40
49 00 443 5 sada tesnenia (475, 485, 473D)                               12,50
49 00 551 5 sada tesnenia (461, 462, 463)                               13,30
49 00 577 VITON vylepšená sada tesnenia (456, 457)                           18,50
49 00 578 VITON  vylepšená sada tesnenia (425, 435, 473P)                               19,50
49 00 579 VITON  vylepšená sada tesnenia (475, 485, 473D)                               18,50

Ďalšie príslušenstvo
49 00 356 3 manometer s pripojovacím prvkom do tlaku 10 barov                       17,90
49 00 440 3 sada k ručnému ventilu - kompl. 17,00
48 00 249 1 ručný ventil s  VITON  tesnením 20,80
49 00 539 5 filter s guličkovým ventilom 0,35 barov 9,00
49 00 599 1 NOVINKA!! Profi popruhy pre chrbtové postrekovače 473,425,475 48,00

pasujú pre všetky modely okrem 435/485
seriovo dodávané pri 425 PRO, 475 PRO

49 00 580 3 NOVINKA!! kruhový herbicídny kryt postreku (vrátane trysky) 14,50
49 00 590 1 NOVINKA!! tlakový vzduchový ventil 11,50

1 NOVINKA!!

Tesnenie VITON: VITON - Elastický syntetický kaučuk pre priemyslové použitie.
Veľmi dobrá odolnosť proti uhlovodíkom(oleje, tuky rozpúšťadlá).
Vysoká odolnosť proti chemikáliaám, teplotná odolnosť a odolnosť 
proti stárnutiu. Tesniaci materiál pre všetky vysoko výkonné 
postrekovacie prístroje v priemysle a pre prístroje špeciálneho použitia.

príslušenstvo k postrekovačom  



Typ Označenie Cena €
416 LI Akku - chrbtový elektrický postrekovač, 20 l 439,00

pohon čerpadla akumulátorom 11,1 V /7,8 Ah Lithiová Akku
voliteľný  tlak 2,5 až 4,3 barov, nadstavec 50 cm
predĺženie 50-90 cm, manometer, držiak predĺženia

417 Akku - chrbtový elektrický postrekovač, 18 l 299,00
pohon čerpadla akumulátorom 12 V /7,2 Ah Gel Akku
voliteľný  tlak 2,5 až 4,3 barov, nadstavec 50 cm
manometer

434 vysokotlakový motorový postrekovač, 18 l 499,00
2-taktný motor SOLO 28,9 ccm
dvojzdvihové piestové čerpadlo, tlak max. 25 barov

433 H vysokotlakový motorový postrekovač, 20 l 699,00
4-taktný motor HONDA GX-25
dvojzdvihové piestové čerpadlo, tlak max. 30 barov

Obj. číslo Označenie Cena €
00 84 110 batéria gélová 12 V / 7,2 Ah 50,00
00 84 111 batéria gélová  5 Ah 28,00
00 84 180 batéria lithiová  11,1 V / 7,8 Ah 120,00
59 00 789 kábel na externé nabíjanie 13,75
00 84 755 nabíjačka LI 34,22
00 84 689 nabíjačka 31,25

Obj. číslo Označenie Cena €
49 00 182 1 dvojtryska Y 17,50
49 00 183 1 predlžovacia trubka 120 cm 20,50
49 00 185 1 trubka 120 cm s nastaviteľným prúdom (+ 2 trysky) 69,00
49 00 189 1 teleskopická trubka kovová 120-230 cm 45,00
49 00 300 1 nosník trysiek, 100 cm, so 4 tryskami a trubkou 75 cm 49,50

uvedené príslušenstvo  pre motorový 
postrekovač 433 H v nerezovom prevedení

49 00 191 1 vysokotlaková hadica, 10 m s držadlom 47,00

Typ Označenie Cena €
421 ručné rozmetalo granulátov 109,00

náplň max. 9 kg, váha 2,5 kg

Typ Označenie Cena €
451 motorový rosič, 12 l 649,00

2-taktný motor 66,5 ccm, 2,1 kW (2,9 DIN-PS)
451-02 motorový rosič, 20 l 689,00

2-taktný motor 66,5 ccm, 2,1 kW (2,9 DIN-PS)
423 K motorový rosič, 12 l 699,00
PORT 2-taktný motor 72,3 ccm, 3 kW (4,1 DIN-PS)

redukované množstvo spalín (trh EU)

Obj. číslo Označenie Cena €
44 00 117 čerpadlo kvapaliny pre SOLO 423                       102,00
44 00 235 čerpadlo kvapaliny pre SOLO 451 102,00
49 00 137 dvojitá tryska (444,451, 423)                            33,00
49 00 233 adaptér k poprašovaniu pre SOLO 423                  59,00
49 00 333 predlžovacia trubica 60 cm (444, 451, 423)             19,00
49 00 479 ULV-tryska (444, 451, 423)obsahuje 4900169, 4900412 49,00

rozmetadlo granulátov

príslušenstvo k motorovým rosičom

motorové postrekovače nesené na chrbte

motorové rosiče

príslušenstvo k akku - postrekovaču 416,417

príslušenstvo pre motorový postrekovač  433 H, 434



Typ Označenie Cena €
467 fúkač Silent-Blower nesený na chrbte 669,00

2-taktný motor 66,5 ccm, 2,1 kW (2,9 DIN-PS)
s katalyzátorom

49 00 567 DOPREDAJ!!! sada k prestavbe fúkača 467 na rosič 451-01 109,00

Obj. číslo Označenie Cena €
2700278 Mixážny kanister SÓLO  1 l s praktickým plniacim hrdlom a 

dávkovacou klapkou.
9,20

0083103 100 ml Profil 2-takt. motorový olej SÓLO 2,00
0083104 1 l Profi 2-takt. motorový olej SOLO 7,13
0083105 1 l Profi 2-takt. motorový olej SOLO  v praktickej dávkovacej 

fľaši - Čiastočne syntetický univerzálny motorový olej s 
nízkou tvorbou dymu s čistiacimi a antikoróznymi účinnými 
látkami k oddelenému a zmesovému mazaniu vzduchom a 
vodou chladených dvojtaktných motorov všetkých výrobcov.                                       
Špecifikácia: API TC, JASCO FC, GLOBAL GD, Piaggio SI

11,39

0083115 600 ml 4-taktný motorový olej SOLO 15W-40 - Vysoko výkonný 
motorový olej vyvinutý špeciálne pre kosačky  na trávu a 
postrekovače  pre celoročné použitie.

4,40

0083163 DOPREDAJ!!
300 ml Olej SOLO  pre  údržbu- sprey - Vysoko hodnotný  produkt 

bez živice a silikónu na báze nearomatických základných 
olejov a aditiv. Multifunkčne použiteľný údržbový sprej sa 
vyznačuje hospodárnosťou. Použiteľný ako mazací  
prostriedok, ochrana  proti korózii, viskózny olej, odpudzovač 
vlhkosti a čistiaci  prostriedok v jednom.  

9,00

4900600 Čistiaci  prostriedok  pre stroje pre ochranu rastlín v 
dávkovacej fľaši - spoľahlivé odstránenie zbytkov  
prostriedkov pre ochranu rastlín a iných nečistôt z nádrže a 
zo stroja. Vhodný  pre nasadenie s vysokotlakovým čističom.

9,20

SOLO oleje

fúkače, vysávač / drvič lístia
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