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

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

SOLO DE - priekopník mobilnej technológie ochrany rastlín
Svetová motorová striekačka. Malá revolúcia vo vinohradoch v okolí Stuttgartu a o niečo neskôr aj na
plantážach a plodinách po celom svete. Na prvých zákazníkov tejto novej generácie zariadení
zapôsobila značná úľava. Teraz bolo konečne možné pracovať sám - „sólo“. Tak vznikol dnešný názov
našej rodinnej firmy.
Lepšou voľbou sú striekačky, postrekovače, dúchadlá, sypače granulátu a rezacie drviče SOLO aj kvôli
vysokej kvalite - Made in Germany - a z toho vyplývajúcej dlhej životnosti. Produkty SOLO z 50. a 60.
rokov sa používajú dodnes. Každý deň preto pracujeme na tom, aby naša mobilná postrekovacia
technika na ochranu, čistenie a dezinfekciu plodín mala celosvetovo tú najlepšiu povesť: či už v
nemeckých záhradách, francúzskych vinohradoch, kakaových plantážach v Afrike, bavlníkových
plodinách v Ázii alebo kávových plantážach v Južnej Amerike, príp. počas dezinfekčných operácií vo
veľkých budovách.
Na splnenie rôznych požiadaviek a aplikácií ponúka produktový rad SOLO ten správny produkt, od
malej, ručne ovládanej jednolitrovej striekačky cez veľký výber batériových striekačiek až po výkonný,
chrbtový rosič s veľkou nádržou a výkonný dvojtaktný motor. Sortiment dopĺňa široká škála
príslušenstva.
Produkty SOLO sú lepšou voľbou, v neposlednom rade pre ich atraktívny pomer ceny a výkonu.
Okrem osvedčených prostriedkov
na ochranu rastlín náš nový
katalóg ponúka aj množstvo
noviniek a prepracovaných
produktov na novú sezónu. V
našom veľkom sortimente určite
nájdete to pravé SOLO.

Lepšia voľba - od roku 1948. To nie sú pre nás len pekné slová, ale skôr filozofia, s ktorou je naša
spoločnosť pevne spojená už takmer 75 rokov. Produkty SOLO sú lepšou voľbou z rôznych dôvodov.
Začína sa vývojom, ktorý má vždy svoje jasné a na riešenie orientované zameranie na prínos pre vás
ako užívateľa. Ako vám naše zariadenia môžu uľahčiť prácu, zefektívniť ju a ušetriť zdroje?
Myšlienky, ktoré tvorili základ pre prvý potrekovač už v roku 1950.

Andreas Emmerich & Sascha Luft
Konateľ SOLO Kleinmotoren GmbH

Štyri malé rozhodovacie pomôcky pre Vás
2 Väčšie výšky?
1 Tlakový alebo chrbtový postrekovač? Táto
otázka zvyčajne závisí od oblasti, ktorá sa má
ošetrovať. Ak je dosť malá, postačuje ručný
tlakový postrekovač. Pre väčšie plochy sa
chrbtové postrekovače lepšie hodia, pretože sú
pohodlné na prenášanie a majú väčšie objemy
plnenia. Stačí sa len rozhodnúť, či chcete
pumpovať sami alebo to nechať na batériu alebo
pohon poháňaný benzínom.

3

Tekuté alebo pevné?
Všetky postrekovače SOLO sú určené na
aplikáciu tekutých médií. Trysky orientované na
aplikácie: ploché rozprašovacie trysky na
povrchovú úpravu, duté kužeľové trysky pre
jednotlivé rastliny a insekticídy alebo fungicídy.
Herbicídy sa najlepšie aplikujú s xy tryskami. Pre
tuhé granuly je SOLO 421 prvou voľbou. Šíri
granulový materiál rovnomerne po povrchu mimochodom, v zime aj posipová soľ na cestách.

Ak chcete ošetrovať vysoké rastliny, mali by ste
používať predlžovacie trubice. To vám umožní
priblížiť sa k nedostupnejším miestam a byť
schopný cielene striekať dávky. Okrem plastových
sú k dispozícii aj trubice vyrobené z pevnej
mosadze alebo dokonca ultraľahkého uhlíkakarbon. Teleskopická trubica vyrobená z uhlíka až
do výšky 230 cm váži iba 160 g. To chráni kĺby aj
počas dlhších pracovných fáz.
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Kedy rosiť namiesto striekania? Priestorové
plodiny v poľnohospodárstve, ovocí, záhradníctve
a vinohradníctve, ako aj mnoho iných porastov
pestovaných na celom svete
vyžadujú väčší rozsah a lepšie prenikanie
kultivovaných rastlín. To je dôvod, prečo sú
SOLO motorové rosiče určené. Vytvárajú silný
prúd vzduchu, ktorý rozdeľuje prípravok na
ochranu rastlín na jemné kvapôčky a efektívne
zmáčajú všetky časti rastliny.

Classic, Comfort alebo Pro...
SOLO CLASSIC

SOLO COMFORT

SOLO PRO

Bez ohľadu na to, či sú to príležitostní používatelia, nároční súkromní používatelia alebo profesionáli ... v našich troch radoch
vybavenia nájdete ten správny produkt pre vaše požiadavky.
Bez ohľadu na to, či sú to príležitostní používatelia, nároční súkromní používatelia alebo profesionáli ... v našich troch radoch
vybavenia nájdete ten správny produkt pre vaše požiadavky.
Je samozrejmé, že s postrekovačmi CLASSIC nemusíte robiť bez kvality SOLO. Rozdiely spočívajú vo vlastnostiach a komforte.
Napríklad všetky postrekovače rady COMFORT majú v kľúčových bodoch ako štandardšpeciálne tesnenia FKM ("Viton®").
Navyše, chrbtové postrekovače PRO majú ľahkú teleskopickú postrekovaciu trubicu a mimoriadne pohodlný batohový systém,
takže nedochádza k únave ani vtedy, keď sa zariadenie dlhodobo používa v pracovnom prostredí. Dva bezšnúrové akumulátorové
postrekovače ako aj dva motorové postrekovače ponúkajú ľahkosť a výkon. Či sa jedná o elektromotor, 2-taktný SOLO alebo
štvortaktný motor Honda ... sú tu spojené vysoký výkon a prvotriedna kvalita.
Okrem rosičov a postrekovačov sú k dispozícii v rade PRO tiež rozmetadlo granulátov 421 a fukár nesený na chrbte 468.

Správne použitie pre každú aplikáciu spoločnosti SOLO
Príklady použitia SOLO postrekovačov
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Hľadáte postrekovače alebo penový postrekovač špeciálne
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Čo najdete
v tomto
katalógu?

tlakové potrekovače

Príslušenstvo predĺžrnia

postrekovač na kolieskach

Príslušenstvo trysky

chrbtové postrekovače

Súpravy tesnení - príslušenstvo

akumulátorové postrekovače

Ostatné príslušenstvo

motorové postrekovače

Príslušenstvo pre motorové postrekovače

rosiče

Príslušenstvo pre rosiče

rozetadlo

Dvojtaktný olej a nádoba na miešanie

fukár

Batérie a nabíjačky
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Ručné postrekovače
Ručné striekačky sú lacnými a
nepostrádateľnými pomocníkmi pre
širokú škálu aplikácií v domácnosti.
Balkónové a terasové rastliny a
samozrejme okrasné rastliny v interiéri
sa s kompaktnými prístrojmi ľahko a
spoľahlivo postarajú.
Robustné čerpadlá dosahujú potrebný
pracovný tlak už po niekoľkých
zdvihoch. Po vytvorení tlaku je možné
takmer celý obsah dávkovať bez
opätovného čerpania. Vstavaný poistný
ventil chráni pred príliš veľkým tlakom.
Vysokokvalitná dutá kužeľová tryska je
nastaviteľná a vytvára všetko od
ostrého prúdu spreja až po jemnú
hmlu. Robustné nádoby majú veľký
plniaci otvor, aby sa pri plnení a
vyprázdňovaní nič nepokazilo, a ich
nožičky zabraňujú ich prevráteniu, aj
keď sú plné.

Nové, ľahké modely série 2 sa vyznačujú
vysoko účinným a zapuzdreným
čerpadlom, ktoré po niekoľkých
zdvihoch vytvorí plný pracovný tlak
silných 3 barov. So svojou šikovnou a
ergonomicky tvarovanou rukoväťou sú
skutočným odkazom a optimálne a bez
únavy sedia v ruke. Nastaviteľná tryska
sa dá otáčať na modeloch C, ako aj na
modeloch 401 a 402. Praktické na
ošetrenie spodnej strany listu alebo
iných ťažko dostupných miest.
Pohodlná a inteligentná striekačka na
batérie SOLO 460Li funguje úplne bez
púmp. Vstavanú batériu je možné
rýchlo dobiť pomocou USB kábla a po
naplnení bez problémov naplní
niekoľko nádob.

Ručný postrekovač 202 CL

01

02

03

06

04

07

09

08

01

Nové nastaviteľné a otočné o 180°
(modely C, 401/402) Univerzálna tryska
s výrazne vylepšeným vzorom striekania

02

Automatický poistný ventil, manuálny
ovládateľný na uvoľnenie tlaku

04
05

03

Hlava pumpy je vybavená výstupkom na
vloženie pamäťovej karty pre
jednoduchý prehľad

05

Veľká, vysoko účinná a plne zapuzdrená
čerpacia jednotka s robustným gombíkom
čerpadla
Pohodlná uvoľňovacia páka s aretačným
posúvačom pre funkciu nepretržitého
striekania

06

Dlhý dosah, na 202CL, 401 a 402
vďaka predĺženej tyči (401/402 vyrobená
z nehrdzavejúcej ocele

07

Vysoko kvalitné tesnenia

08

09

Vysokopevnostná nádoba z plastu
odolného voči UV žiareniu s veľkým
plniacim a čistiacim otvorom a reliéfnou
stupnicou plnenia. Nohy zaisťujú stabilitu
a zabraňujú prevráteniu.
Rukoväť v novom dizajne: Maximálna
pracovná ergonómia vďaka
špeciálnemu dizajnu rukoväte, ktorá
sa veľmi pohodlne drží.

Ručné postrekovače

NEU

SOLO 201

Lacný ručný tlakový
postrekovač
bez obetovania
účinnosti čerpania a
manipulácie. 1,25L
veľká otváracia nádoba.
Na ochranu a
starostlivosť o
rastliny v domácnosti,
na terase, balkóne alebo
v zimnej záhrade.
1,25 l, 3 bar, 0,45 kg
Obj. ť. 20101

BA
T

SOLO 460Li
Už nikdy nepumpujte! Praktický
a lacný akumulátorový
postrekovač vrátane USB
nabíjacieho kábla s menovitým
objemom 1 l a tlakom 2 bary. Na
ochranu a starostlivosť o rastliny
v domácnosti, na terase, balkóne
alebo v zimnej záhrade.
1 l, 2 bary, 0,3 kg
Obj. č. 46001
TE

RY

PO

WE

RED

SOLO 202

NEU

Ako SOLO 201 ale
s nominálnym objemom
2 l. 2,0 l, 3 bar, 0,5 kg Obj. č.
20201

n gy
ee er
gr en

USB
SOLO 201 C

NEU

Okrem novej čerpacej techniky a
optimálnej ergonómie úchopu prichádza
201C aj s novou univerzálnou hubicou,
ktorá sa dá otočiť o 180°, takže napríklad
spodnú stranu lístia možno ľahko ošetriť.
1,25 l, 3,0 bar, 0,46 kg
Obj. č. . 20102

SOLO 202C

NEU

Ako SOLO 201C,
ale s nominálnym objemom
2 l. 2L, 3bar, 0,51kg
Obj. č. 20202

SOLO 202CL

NEU

Ako SOLO 201C, ale s 19 cm dlhou
plastovou tyčou.
2L, 3bar, 0,55kg
Obj. č. 20203

+19 cm

SOLO 401

SOLO 402

Robustná ručná tlaková striekačka pre
poloprofesionálne úlohy. Vybavené
vysoko kvalitnými tesneniami FKM
(„Viton®“). Vďaka otočnej
univerzálnej tryske sú možnosti
použitia ešte rozmanitejšie.
1 l, 2,5 baru, 0,4 kg
Obj. č. 40101

Ako SOLO 402,
ale s nominálnym objemom 2 l.
2 l, 2,5 bar,
0,5 kg
Obj. č. 40201

Väčší rozsah:
Pre obidva ručné postrekovače Comfort-Line SOLO 401 a
402 je praktické príslušenstvo s teleskopickou rúrkou
obj. č. 4900628, ktorá sa môže rozšíriť na vzdialenosť 25 až
50 cm. Ak je to potrebné, funkcia teleskopickej hlavy zlepšuje
v prípade potreby dostupnosť vzdialenejších alebo skryto
umiestnených častí rastlín. Pomocou hlavy hubice, ktorá
môže byť otočená o 180 °, môže byť napríklad zamorená
spodná strana listov pohodlne a efektívne ošetrená.
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Tlakové postrekovače
V súkromnej záhrade alebo v teréne sú
tlakové postrekovače SOLO prenosné na
ramene už dlho obľúbení a osvedčení
pomocníci. Je to úspora miesta na
uloženie a v prípade potreby vždy
pripravené na použitie. V závislosti od
veľkosti záhrady sú k dispozícii rôzne
objemy kontajnerov. Najčastejšie sa v
záhradách používa trieda s 5 litrovým
objemom. Pri väčších plochách sa môžu
používať so sedem alebo deväť litrovou
nádržou. Samozrejme, dôležitú úlohu
zohráva aj intenzita používania.
Príležitostní používatelia si môžu vybrať
medzi novými základnými modelmi 211
a 212 s ich vysoko účinným čerpadlom a
osvedčenými klasikami 461 a 462 radu
Comfort. Pomocou mobilného
postrekovača 453 môžete jednoducho
preklenúť väčšie vzdialenosti medzi
ošetrovanými rastlinami.

Ak je to hrubšie a profesionálnejšie
prostredie, napríklad v záhradníctve a
krajinárstve alebo v poľnohospodárstve a
lesníctve, mali by ste použiť Profi tlakový
postrekovač 256, 257 alebo 258 so
stojanom. Ich nádrže sú s hrúbkou steny
7 mm najsilnejšie na trhu. Dokonca aj
pády z ložných priestorov a podobné
testy nevadia týmto tlakovým
postrekovačom.
Transparentné nádoby odolné voči UV
žiareniu sú navrhnuté na dlhú životnosť.
Rozsiahle príslušenstvo, ako sú
predlžovacie trubice, rozprašovacie
trysky a rôzne trysky pre rôzne aplikácie,
robia tlakové postrekovače SOLO ešte
viac všestrannejšími pri ich aplikácii.

Tlakové postrekovače
456, 457, 458 v roku 2022 /2023 dopredaj /
náhrada novinky 256, 257, 258 dostupné cca: od cca: 12/ 2022
01

02

03

04
05

06

07
08
09

01 Vysoko kvalitné trysky

(408/409 univerzálna tryska)

Flexibilná striekacia rúrka pre najvyššie

02 mechanické zaťaženie

Držiak predĺženia, na 456-458 dve spony: pre
03 plastové a mosadzné postrekovacie trubice

Odnímateľná funkčná časť s veľkým

04 otvorom pre ľahké plnenie,
vyprázdňovanie a čistenie

Bezpečnostný pretlakový ventil

05 poskytuje automatickú kompenzáciu,

Extra veľké piestové čerpadlo - pracovný

07 tlak sa generuje len s niekoľkými ťahmi
čerpadla

08

Robustná tkaninová hadica s
ergonomicky tvarovanou rukoväťou

09

Transparentná tlaková nádrž na
postrek

keď je tlak nádrže príliš vysoký

06 Praktický dlhý a široký popruh

Tlakové postrekovače
01

02

03

04
05

06

07
08
09

01 Vysoko kvalitné tuniverzálne trysky (211/212)
02
03

Flexibilná striekacia rúrka pre najvyššie
mechanické zaťaženie
Držiak predĺženia, na 256-258 dve spony: pre
plastové a mosadzné postrekovacie trubice.

04

05

06

Odnímateľná funkčná časť s veľkým
otvorom pre ľahké plnenie,
vyprázdňovanie a čistenie
Bezpečnostný pretlakový ventil
poskytuje automatickú
kompenzáciu, keď je tlak nádrže
príliš vysoký
Praktický dlhý a široký popruh

07

Extra veľké piestové čerpadlo pracovný tlak sa generuje len s
niekoľkými ťahmi čerpadla

08

Robustná tkaninová hadica
s rgonomicky tvarovanou rukoväťou

09

Transparentná tlaková nádrž so stojanom
na postrek. Viditeľná úroveň naplnenia
množstva postreku vyrobeného z
polyetylénu s odolnosťou voči
UV žiareniu

Tlakové postrekovače
SOLO 211

NEU

SOLO 212

Nová základná generácia
presvedčí nielen cenou.
Okrem ľahkej 5 l nádoby, 50
cm plastovej tyče a
s novou nastaviteľnou
univerzálnou tryskou ide
najmä o vnútorné
fungovanie. Nové,
veľkoobjemové piestové
čerpadlo už generuje plný
pracovný tlak len
niekoľkými zdvihmi
3 bary. Vhodné na
príležitostné použitie v
malých súkromných
záhradách.
piestové čerpadlo, 5 l,
1,2 kg, 3 bary
Obj. č. 21101

NEU

Ako SOLO 211,
ale s nominálnym
objemom 7 l.
Pi estové čerpadlo,
7 l, 1,5 kg, 3 bary
Obj. č. 21201

SOLO 461

SOLO 462

V mnohých súkromných
záhradách sú nepostrádateľní
pomocníci na ochranu rastlín,
odstraňovanie burín a aplikáciu
insekticídov. Robustná 5litrová nádrž , 50 cm predĺženie
a tryska SOLO s plochou
tryskou a
dutým kužeľom.
Piestové čerpadlo,
5l, 1,6 kg
Obj. č. 46101

Rovnako ako SOLO 461,
ale s nominálnym
objemom 7 litrov.
Piestové čerpadlo
7 l, 1,7 kg
Obj. č. 46201

SOLO 453
Jednoduchá starostlivosť o rastliny: vozíkový
postrekovač SOLO 453 možno bez námahy ťahať
pomocou veľkých kolies, čo uľahčuje prácu na
veľké vzdialenosti, či už ide o pohyb po záhrade
alebo prepravu. Vďaka použitiu hliníka na
robustných riadidlách zostáva skutočne ľahký s
hmotnosťou iba 3,5 kg.
Len niekoľko zdvihov pumpy stačí na vytvorenie
tlaku vo veľkej, 11-litrovej nádrži. Rukoväť pumpy
je robustná a dostatočne veľká na uchopenie v
rukaviciach. To platí aj pre riadidlá s mäkkým
povrchom. Praktický dosah zaisťuje 2,5 m
špirálová hadica.
Piestové čerpadlo, 11 l, 3,5 kg, 2 bar
Obj. č. 45301

Praktická priehradka
na uloženie trysiek

SOLO 256

SOLO 257

SOLO 258

Absolútny profesionál medzi tlakovými
postrekovačmi, ktorý podáva plný výkon aj pri
náročnom nepretržitom používaní. Extrémne
stabilná 5 l nádoba,
nerozbitné 50 cm
plastové predĺženie
a SOLO plochá tryska s
dutým kužeľom.
piestové čerpadlo, 5 l,
2,0 kg, 3 bary
Best.-Nr. 25601

Ako SOLO 256, ale s
nominálnym objemom 7 l.
Piestové čerpadlo, 7 l,
2,2 kg, 3 bar •
Obj. č. 25701

Ako SOLO 256, ale s nominálnym
objemom 11 l a stabilnou základňou
Piestové čerpadlo, 11 l,
2,9 kg, 3 bar •
Obj.č. 25801

Voliteľné príslušenstvo:
ventil na pripojenie
stlačeného vzduchu na
zvýšenie tlaku bez
manuálneho čerpania

Príslušenstvo:
Praktická
súprava kolies
skladajúca sa
z veľkých
protišmykových
kolies vrátane
osky a
rukoväte pre
ľahké
sklápanie a
presúvanie.

Obj. č. 49590

Obj.č. 49211
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Chrbtové postrekovače
Pokiaľ ide o plastové postrekovače,
máme veľa skúseností: Už v roku 1960
sme začali výrobu pevných plastových
postrekovačov.
Ľahkosť materiálu na jednej strane a
jeho dlhovekosť na druhej strane
sú len dva dobré dôvody na výber
postrekovačov na chrbát SOLO.
Z komfortných modelov majú chrbtové
postrekovače aj vysoko odolné tesnenia
FKM ("Viton®") pre aplikáciu
agresívnych kvapalín. Pre presnú dávku
je možné tlak nastaviť v štyroch
stupňoch.
Pokiaľ ide o aplikáciu abrazívnych
kvapalín, modely 473D a 475 striekačky
s membránovým čerpadlom sú
správnou voľbou. Špeciálna membrána
Tivilon čerpadiel je mimoriadne
odolná. Či už ide o piestové alebo
membránové čerpadlo:
Čerpadlá chrbtových postrekovačov
SOLO patria k najjemnejším a
najfrekventovanejším na trhu. Dlhšie
pracovné intervaly sú tak ľahko možné.

To je tiež zabezpečené nosným systémom,
ktorý je dodávaný pri modeloch 425 PRO:
Univerzálny a presne nastaviteľný s
komfortnými polstrovanými popruhmi tiež k dispozícii ako príslušenstvo.
Nádrže odolné voči UV žiareniu sú k
dispozícii v troch veľkostiach: 10, 15,16
alebo 20 litrov. Sú transparentné, takže
úroveň prostriedku v nádrži je ľahko
rozpoznateľná.
Napĺňanie a vyprázdňovanie je
zabezpečené veľkým otvorom nádrže.
Pre pohodlnú prepravu ponúkajú modely
Comfort a Pro s 15 litrovými nádržami
prenášanie s integrovaným držiakom.
Kompletný sortiment príslušenstva je
uvedený na strane ......v ďalšej časti
katalógu.
Možnosti aplikácie týchto nezničiteľných
postrekovačov sa teda môžu opäť výrazne
rozšíriť.

Chrbtové postrekovače
01

04
03

05

02

06

07

08

09

10

01
02

03

04

Výrazný striekací výkon, dve
trysky ako štandard

11

05

Ergonomicky tvarovaná, otočná a nastaviteľná 06
dĺžka páky čerpadla
(Comfort / Pro), samostatne montovateľná
zostava rukoväte čerpadla pre pravú / ľavú ruku
Široké, pohodlné polstrované popruhy
s odľahčením napätia, pri modeloch pre
špeciálny batohový systém nosenia
Veľký otvor na plnenie a čistenie

Rukoväť s držiakom na predĺženie
(Comfort / Pro)
Ergonomický tvar nádoby:
- Vysokokvalitné plasty odolné voči
UV žiareniu
- Beztlaková nádoba je vložená
do pretlakovej nádrže
- úrovňové označenia
- nízka hmotnosť
- dobre viditeľná úroveň množstva posreku

Ručný ventil s manometrom pre presné

08 meranie aplikačnej dávky

09 Dlhá textílná hadica pre dlhý dosah
Hladké, efektívne čerpadlo, manuálne

10 4-taktné nastavenie tlaku v postrekovačoch
(Comfort / Pro)

11

07 Odolné FKM tesnenia ("Viton®") pre všetky schválené
prostriedky na ochranu rastlín (Comfort / Pro)

Stabilný rám nádrže

Chrbtové postrekovače
SOLO NOVA 424
Lacné, praktické, iné, premyslené. Štyri
atribúty, ktoré má tento nový
chrbtový postrekovač. Najlepší spôsob,
ako opísať SOLO NOVA 424. Páka
čerpadla môže byť namontovaná
vpravo alebo vľavo.
16 l, 5,1 kg, 4 bar

SOLO 425 CLASSIC

SOLO 435 CLASSIC

Miliónkrát preukázateľný pre použitie na
ochrau rastlín. Jednoduchá, udržateľná a
robustná konštrukcia. Páku čerpadla je
možné namontovať vpravo alebo vľavo.
Piestové čerpadlo, 15 l, 4,4 kg

Rovnaké ako 425 CLASSIC, ale s
nominálnym objemom 20 litrov.
Piestové čerpadlo, 20 l, 5,0 kg

SOLO 473D CLASSIC

SOLO 475 CLASSIC

SOLO 425 COMFORT

10 litrový postrekovač s membránovým
čerpadlom pre použitie abrazívneho
prostriedku. Páku čerpadla je možné
namontovať vpravo alebo vľavo.
Membránové čerpadlo,
10 l, 4,2 kg

Klasika s nominálnym objemom
15 litrov a membránovým čerpadlom.
Pre abrazívne prostriedky.
Membránové čerpadlo, 15 l, 4,6 kg

Ďalšie funkcie pre väčšie pohodlie:
viacúčelová páka pre ergonomický chod a
praktická rukoväť s integrovaným
držiakom. Okrem toho môže byť tlak
nastavený v štyroch stupňoch. Piestové
čerpadlo, 15 l, 4,5 kg

SOLO 475 COMFORT
Model s membránovým čerpadlom sa
zvyčajne používa v spojení s hustejšími
kvapalnými herbicídmi v oblasti nižších
tlakov.
Membránové čerpadlo, 15 l, 4,7 kg

SOLO 425 PRO
Viac ako tento chrbtový postrekovač nie je
možné. Profi nosný systém, teleskopická
trubica s vysoko kvalitnými mosadznými
tryskami a manometrom sú v tomto modeli
vždy zahrnuté.
Piestové čerpadlo, 15 l, 5,2 kg

Viac ako tento chrbtový postrekovač nie je možné
Model PROFI SOLO 425 PRO s jeho vlastnosťami je nekompromisne
zameraný na profesionálneho používateľa. Každý, kto pracuje
denne s chrbtovým postrekovačom, ocení jeho pohodlný a všestranný
nastaviteľný chrbtový systém nosenia z vonkajšieho športového
prevedenia s optimálnym komfortom pri nosení.
Aj z hľadiska predĺženia a trysiek je tento postrekovač skutočným
profesionálom: ľahká plastová trubica je nastaviteľná
od 50 cm do 90 cm. Dodávané sú kvalitné mosadzné trysky:
plochý prúd a dutý kužeľ (nastaviteľný).
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Ručný postrekovač na batérie

SOLO CLASSIC

460 Li

Ručný postrekovač SOLO 460 Li je praktický a univerzálny
pomocník v záhrade a domácnosti. Bez obťažujúceho čerpania
malé, ale výkonné elektrické čerpadlo poskytuje postrekovaciu
tekutinu a to až na 60 minút bez prerušenia nabíjania.
Prevádzkové výhody
•

Vhodné na použitie so všetkými schválenými chemikáliami na
ochranu rastlín a tekutými hnojivami.

•

Priehľadná a stabilná nádoba s objemom 1 liter s jednoduchým
označením úrovne obsahu.

•

Flexibilná vnútorná sacia hadica zaisťuje úplné vyprázdnenie nádrže a
tiež umožňuje postrekovanie cez hlavu.

•

Univerzálna tryska je plynule nastaviteľná od jemného postreku až
po strunový prúd.

•

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s hladkým gombíkom na
prevádzku.

•

Integrovaná lítium-iónová batéria až so 60 minútovým
prevádzkovým časom

•

Jednoduché nabíjanie na každom porte USB (nabíjací
kábel je súčasťou balenia).

Charging cable for

USB

Model

460 Li

.

46001

Typ čerpadla

piestové čerpadol

Batéria, napätie /
Kapacita

3,7 V / 1,4 Ah

Plniaci objem

1L

Tryska

Nastaviteľná, univerzálna
tryska s dutým kužeľom

Výstupný objem pomocou
štandardnej trysky
0,33 l / min.
Sacia hadica

Flexibilné striekanie
hlavou

Prevádzková doba
max.

približne 60 min.

Čas nabíjania

približne 90 - 120 min.

Suchá hmotnosť

0,3 kg

Nabíjací kábel

USB štandardne dodávaný
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AKKU postrekovač EAZY 206
S kompaktným akumulátorovým
postrekovačom EAZY 206 SOLO
predstavuje úplne novú triedu zariadení.
Nová je nielen nádoba so šesťlitrovým
plniacim objemom a veľkým plniacim a
čistiacim otvorom. Nová je predovšetkým
flexibilita, ktorú EAZY 206 užívateľovi
ponúka. Dá sa držať v ruke za ergonomicky
tvarovanú rukoväť, prenášať cez rameno
pomocou širokého a nastaviteľného
popruhu alebo položiť na zem. Malá
injekčná striekačka má aj v tomto variante
použitia vďaka špirálovej hadici dostatočnú
voľnosť pohybu a dosah pre obsluhu. V
závislosti od aplikácie je možné otáčaním
regulovateľnej univerzálnej trysky nastaviť
tvar striekania.

Robustný ľahký je vybavený lítium-iónovou
vymeniteľnou batériou, ktorá poskytuje až 170
minút nepretržitej prevádzky a nabíja sa len za
dve hodiny. Výkonné a odolné elektrické
čerpadlo poskytuje pracovný tlak 2,5 bar.
Vypínač odolný voči striekajúcej vode
je pripevnený k hornej časti zariadenia a ahko
sa používa.

01

Kompaktná vymeniteľná
batéria je ľahko prístupná
zvonku a možno ju
jednoducho vybrať pre
nabíjanie v externej
nabíjačke. Pružina zatvára
kryt priestoru pre batérie,
aby sažiadne necistoty
nedostali do kontaktu
s kontaktmi.
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04

02
03

07

05

08

06

01

50 cm plastová tyč s novou, nastaviteľnou
univerzálnou tryskou

09

06 Stabilná, bezpečná základňa

02

Rukoväť s integrovaným držiakom tyče

07 Vrátane nabíjačky a lítium-iónovej batérie

03

Veľký plniaci a čistiaci otvor

08 Robustný ručný ventil

Zapuzdrené elektrické čerpadlo umiestnené

04 v strede. Jednoduché vyberanie batérie

a ľahko prístupný chránený ovládací spínač

05

Ramenný popruh

09

Praktická špirálová hadica na veľký dosah,
aj keď je prístroj na položený na podlahe

Lithium-Ionen-Akku 11,1V/2,5 Ah
6 l, 2,2 kg, 2,5 bar
Číslo objednávky. 20601
K dispozícii od jari 2022
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AKKU pos trekovač SOLO 441 LI

2

Nádoba a stojan vychádzajú z anatómie
ľudskej chrbtice. V spojení s pohodlnými
ramennými popruhmi to výrazne zlepšuje
komfort pri nosení. A tiež plus z hľadiska
zjednodušenia práce a bezpečnosti.
Ušetrite čas a tlakovanie s novým
SOLO 441 LI - lacný vstup do triedy
kvality akumulátorových postrekovačov.

4
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Nové SOLO 441 predstavuje základnú
triedu ochrany plodín napájaných z
batérií. Robustná a ľahká váha je vybavená
vymeniteľnou lítium-iónovou batériou,
ktorá poskytuje až 170 minút nepretržitej
prevádzky a je nabitá iba za dve hodiny.
Výkonné a odolné elektrické čerpadlo
poskytuje pracovný tlak 2,5 baru. Spínač
odolný proti striekajúcej vode je
pripevnený k hornej časti zariadenia a je
ľahko použiteľný. Kompaktná vymeniteľná
batéria je ľahko prístupná zvonka a dá sa
ľahko vybrať a nabiť pomocou externej
nabíjačky. Kryt priestoru pre batérie
uzatvára pružina, aby sa zabránilo
kontaminácii v kontakte.
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SOLO 441

1

5
3

6

7

8

01 Veľký plniaci a čistiaci otvor

02

Centrálne, vnútorne zapuzdrené
elektrické čerpadlo

03 Rukoväť na prenášanie
04 Nastaviteľná univerzálna tryska

05

Jednoduché vybratie batérie a ľahko
prístupný, chránený ovládací spínač

06

3- násobné nastavenie výšky pásu

07 Súčasťou balenia je nabíjačka a lítium-iónová batéria
08

St abilný a bezpečný stojan

Lithium-Ionen-Akku 11,1V/2,5 Ah
16 l, 3,7 kg, 2,5 bar
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Nové SOLO 441 predstavuje základnú úroveň ochrany rastlín
napájanú z batérie. 3PCVTUOâBʠBILâQPTUSFLPWBʊKFWZCBWFOâ
OBCÓKBUFʠOPVMÓUJVNJØOPWPVCBUÏSJPV LUPSÈQPTLZUVKFBäQÊʳ
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1SFWÈE[LPWÏQSÓOPTZ
• 3PCVTUOâBOFOÈSPʊOâOBÞESäCV
• 7âLPOOÏBPEPMOÏʊFSQBEMPTWZQÓOBʊPN
• ,PNQBLUOÈMÓUJVNJØOPWÈCBUÏSJB 
WZNFOJUFʠOÈBʠBILPEPTUVQOÈ[WPOLB
• "äQÊʳIPEÓOCFIVTJCBEWPNBIPEJOBNJ
OBCÓKBOJB
&SHPOPNJDLâLPNGPSU
•

/ÈESäB[ÈLMBEʥBNBKÞBOBUPNJDLâUWBSQPEPCOâ
ʠVETLFKDISCUJDJ7TQPKFOÓTQPIPEMOâNJ
SBNFOOâNJQPQSVINJTBWâSB[OF[WZÝVKFʠBILPTʳ
QSFOÈÝBOJBKFEOPULZ5PKFPCSPWTLÈWâIPEBQSF
QPIPEMJFBCF[QFʊOPTʳQSFWÈE[LZ

1SBLUJDLâEJ[BKO
•

/ÈESäOBLWBQBMJOVTBWZ[OBʊVKFUZQJDLâN
EJ[BKOPWâNUWBSPN40-0BPCTBIVKFQSÓTBEZOB
PDISBOVQSFE67äJBSFOÓN LUPSÏ[BJTʳVKÞEMIÞ
äJWPUOPTʳBKQSJJOUFO[ÓWOPNQÙTPCFOÓOBTMOLV

• Veľmi robustný ručný ventil so zámkom na
pohodlný postrek bez únavy. Textilná zosilnená
prívodná hadica je obzvlášť robustná. Je
priesvitná, bez zalomenia a s dĺžkou 1,3 m pre
• *OUFHSPWBOÈBSPCVTUOÈSVLPWÊʳQPNÈIBTQPIPEMOâN dostatočne široký prevádzkový polomer.
USBOTQPSUPNBʠBILâNWZQSÈ[EʥPWBOÓN
• Tvar nádrže zaisťuje, že tekuté zvyšky sa
4UBCJMOÈ[ÈLMBEʥBOÈESäF[BJTʳVKFEPCSÏ
•
udržujú na minime.
QPTUBWFOJFBKOBOFSPWOâDIQPWSDIPDI
• Všetky hlavné komponenty obsahujú logo SOLO
• Nezničiteľné 50 cm dlhé plastové striekacie
chránené ochrannou známkou.
predĺženie sa dá úhľadne skladovať v
Príslušenstvo
špecifickom držiaku predĺženia Týmto
Pre batohový postrekovač SOLO 441 je k dispozícii
spôsobom je univerzálna rozprašovacia tryska
komplexný rad príslušenstva SOLO.
chránená pred špinou alebo poškodením
Dodávka náhradných dielov pre tieto výrobky je
špeciálnym otvorom integrovaným do dna
zabezpečená v priebehu mnohých rokov.
nádrže. Rozprašovač sa môže voliteľne používať
• 1SJFNFSWFʠLÏIPQMOJBDFIPPUWPSVOÈESäFKF
NNTWFLPNTSâDIMZN[BJTUFOÓN
7FʠLâWTUVQOâGJMUFSTBEÈʠBILPWZCSBʳ

Model

441

Batéria

Lithium-Ion

Napätie / Kapacita

11,1 V / 2,5 Ah

Nominalny objem
(objem v litroch)

16 L

Tryska

Výstupný objem pomocou
štandardnej trysky
0,6-1,16 l / min.
Výkon objemu
s jednou nabitou
batériou

až do 190 l

Tlak rozprašovania

2,5 bar

Prevádzková doba
max.

približne 300 Min.

Doba nabíjania

približne120 Min.

Váha bez obsahu

3,7 kg

Štandardné
príslušenstvo

Nastaviteľná univerzálna
tryska s dutým kužeľom,
plastové striekacie
predĺženie 50 cm,
nabíjačka

s tryskami, ktoré zodpovedajú norme ISO.

NEXIM s.r.o. 11 / 2019

tryska s dutým kužeľom

AKKU postrekovač 442 LI
Akumulátorové striekačky od SOLO sú
tiché a bez emisií. So svojimi výkonnými
elektrickými pohonmi sú tou správnou
voľbou, pokiaľ ide o ochranu rastlín v
uzavretých priestoroch s väčšími
plochami na ošetrenie. S nimi sa netreba
vzdať efektívnej práce a vysokého výkonu
v zimných záhradách či skleníkoch.
Samozrejme, batériové striekačky
ukazujú svoju najlepšiu stránku aj vonku.
Keď stlačíte hlavný vypínač, výkonnú
pumpu spoznáte iba tichým bzučaním.
Okrem nového a veľmi kompaktného 6litrového postrekovača EAZY 206 (pozri
nasledujúcu stranu) predstavuje SOLO
441 vstup do triedy batérií. Pre
príležitostné práce okolo domu alebo v
uzavretých miestnostiach je SOLO 441
tou správnou voľbou. Výkonná 442
rozširuje koncept 441 o ďalšie zaujímavé
funkcie ako
4-stupňové elektronické nastavenie tlaku

od 1-4 barov a 18V systém
výmeny Li-Io batérií. Pri modeloch 416 Li
a 417 má užívateľ k dispozícii dva stupne
výkonu, ktoré regulujú rozsah tlaku
výkonných 12 V čerpadiel až do 4,3 baru.
So správnym dávkovaním pomáha
štandardný manometer. Aj pri vyšších
výkonových úrovniach sa emisie hluku
menia len nepatrne. To zaisťuje príjemnú
prácu bez potreby ochrany sluchu.
Ak je batéria vybitá, možno ju v zariadení
rýchlo dobiť.

AKKU postrekovač 442 LI
05

06

07

03

02

04

08

09

01
10

11

01 Tlak a aplikačnú dávku je možné zvoliť v
dvoch alebo štyroch stupňoch (nie 441)

02

Veľký plniaci a čistiaci otvor

03 Proti všetkým schváleným pesticídom odolné
tesnenia

Ergonomicky tvarovaná nádoba z

04 plastu odolného voči UV žiareniu s

integrovanou rukoväťou na prenášanie
a reliéfnou stupnicou stavu naplnenia

05 Profesionálne trysky pre každú aplikáciu

09 Robustný ručný ventil

Prakticky nerozbitná plastová rozprašovacia tyč 10 1,3 m odolná látková hadica
alebo uhlíková teleskopická striekacia trubica
(416 Li)
Výkonné elektrické čerpadlo zabudované
11 do nárazuvzdorného ochranného krytu,
07 Bezúdržbový, výkonný lítium-iónový
voliteľný tlak a aplikačné množstvo
akumulátor s kvalitnými značkovými článkami
(nie 441)
a externou nabíjačkou (Model 417: olovená
gélová batéria)

06

08 Pohodlný nosný systém s hrudným popruhom

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
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Chrbtový batériový postrekovač

442
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k dispozícii od 2022

SOLO COMFORT

Nový akumulátorový postrekovač Solo 442 pre profesionálnu ochranu plodín
kombinuje jednoduché použitie s modernou bezdrôtovou technológiou.
Vďaka rozsiahlemu vybaveniu a pohodlne nastaviteľnému tlaku je možné
presne a cielene dávkovať pesticídy a tekuté hnojivá.

Plusové body v aplikácii
•

Tichý, bez emisií, s nízkymi vibráciami: pre
komerčné použitie, tiež v interiéroch, napr. v
skleníkoch

•

Elektronická regulácia tlaku: digitálny
mikrokontrolér zaisťuje konštantný tlak bez
ohľadu na zvolenú trysku. To umožňuje
spoľahlivé, ekonomické a veľmi presné
dávkovanie činidla

•

•

Pracovný tlak je možné zvoliť medzi 1 a 4 barmi
pomocou elektronického ovládacieho panela

18 V lítium-iónová batéria: ľahká, kompaktná
a výkonná

•

•

Indikátor úrovne nabitia

•

Kompaktná a ľahká 18V lítium-iónová batéria
•
sa dá vymeniť za pár sekúnd
Vysoká kapacita batérie pre prevádzku až 3,4 hodiny

Ľahko vymeniteľná nabíjateľná batéria s externou
nabíjacou stanicou: batéria sa jednoducho zasunie
do vodidla držiaka a potom zacvakne na miesto

•
•

Batéria je rýchlo opäť pripravená na použitie:
doba nabíjania iba približne 1,1 hodiny

•

Kvalitný a pohodlný systém nosenia s
hrudným pásom

•

Podstavec a zadná strana nádoby sú
prispôsobené ľudskej ergonómii. Pre
pohodlie nosenia bez únavy aj pri
dlhodobom používaní

•

Nádoba s integrovanou rukoväťou a širokým
plniacim otvorom pre rýchle a bezpečné
plnenie a čistenie.
Robustná konštrukcia

•

Stabilný stojan pre bezpečné státie aj na
nerovnom alebo šikmom povrchu

•

Veľká nádoba s UV ochranou

•

Riadiaca elektronika a jednotka čerpadla, ako
aj vymeniteľná batéria sú chránené a
integrované do základne

•

Nerozbitné predĺženie a ručný ventil

•

Odolná textilná hadica

Silné, prakticky orientované zariadenia

•

•

Mäkký ovládací panel pre pohodlné
nastavenie tlaku v 4 krokoch od 1 do 4 barov
a zobrazenie aktuálnej úrovne nabitia
Plochá tryska a nastaviteľná tryska s dutým
kužeľom. Držiak trysiek umožňuje použitie
všetkých štandardných trysiek vyhovujúcich ISO.
S filtrom z guľového ventilu z nehrdzavejúcej ocele.
Vertikálny držiak pre priestorovo úsporné
skladovanie s ochranou predĺženia a trysky
Príslušenstvo

K postrekovaču SOLO 442 je k dispozícii rozsiahly
sortiment príslušenstva SOLO. Ďalšie batérie a
nabíjačky je možné získať aj ako príslušenstvo:

Model
.

442 LI

Batéria

Lithium-Ionen 18 V / 2,0 Ah

Nominálny objemový
zásobník
Trysky

16 L

Striekací tlak

4-stupne, 1-4 bar

Aplikačné množstvo
l / min. pri (bar)

0,68 (1) / 0,97 (2)
1,19 (3) / 1,37 (4)

Aplikačné množstvo v
litroch na jedno nabitie
batérie pri (bar)

138 (1) / 113 (2)
102 (3) / 88 (4)

Plochá tryska, nastaviteľná
tryska s dutým kužeľom

do 3,4 h (1 bar, plochá
Prevádzková doba max. tryska)
Doba nabíjania

cca. 1,1 h, Štandardná
nabíjačka 2 A

prázdna hmotnosť

4,1 kg (4,5 kg)

súčasť dodávky

50 cm plastová striekacia
rúra, Li-Io batéria 18 V 2,0
Ah, nabíjačka 2 A

Model

obj. č.

Popis

Batéria Li-Io Akku 18V 2,0 Ah

49481

Kompaktná 18 V lítium-iónová batéria, hmotnosť 390 g. 1 batéria je súčasťou balenia 442

Batéria Li-Io Akku 18V 5,0 Ah

49482

Kompaktná 18V lítium-iónová batéria so zvýšenou kapacitou 5 Ah, hmotnosť 690 g.
Energetický obsah 90 Wh. Pre výrazne predĺžené prevádzkové doby a výstupné množstvá
až 8,4 h / 345 l (1 bar, plochá tryska)

Nabíjačka 2A

49483

Kompaktná nabíjačka na externé nabíjanie lítium-iónových batérií Solo 18V. S LED
indikátorom stavu nabitia. 1 nabíjačka je súčasťou balenia Solo 442

Nabíjačka 4A rýchlonabíjačka

49484

Kompaktná rýchlonabíjačka na externé nabíjanie lítium-iónových batérií Solo 18V. S
LED indikátorom úrovne nabitia. Zvýšený nabíjací prúd 4A pre výrazne skrátené doby
nabíjania (približne 35 min. pre batériu 2,0 Ah, a približne 90 min. pre batériu 5,0 Ah)
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S výkonnou 18 V vymeniteľnou
batériou môžete pracovať až 5 hodín.
Dodávaná nabíjačka zaistí nabitie
batérie už za 1,1 hodiny. Pre ešte dlhšie
pracovné fázy a kratšie časy nabíjania sú
ako príslušenstvo k dispozícii
rýchlonabíjačka a 5,0 Ah akumulátor
(pozri stranu s príslušenstvom.) Výkon
čerpadla je možné kontrolovať cez soft
ovládací panel, ktorý obsahuje aj
zobrazenie stavu nabitia
štyri úrovne medzi 1 -4 bar a
teda je možné nastaviť až 4 bary.
Ergonomicky tvarovaná 16-litrová
nádoba spolu s nastaviteľným,
polstrovaným nosným systémom
zaisťuje aj prácu bez únavy
pri dlhšom používaní.
Lítium-iónová batéria
18V/2,5Ah
16 l, 4,5 kg, 1-4 bar
Obj.č. 44201

SOLO 416 Li
BA
T

SOLO 417
Vstup do ochrany rastlín
napájaných batériami sa
nazýva SOLO 417. Výkonná
batéria typu olovo-gel jej
výkon trvá až 3,7 hodiny a
dobíja sa po 8 hodinách.
Ľahká, priehľadná plastová
nádrž takmer 18 litrov.
Plastové predĺženie 50 cm s
vysoko kvalitnou tryskou a
manometrom sú
štandardným vybavením.
Olovené gélové batérie
12V / 7,2 Ah, 18l, 7,6 kg
Obj. č. 41701

SOLO 442
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Na profesionálne použitie v škôlkach,
skleníkoch alebo dokonca pri
každodennej práci v záhradníctve a
terénne úpravy. Výkonná litiová
batéria poskytuje 5,9 hodín
nepretržitej prevádzky a nabitie trvá
iba 5,5 hodiny.
Ďalšie výhody 416 Li:
+ Silná batéria Li-Io s
dobou prevádzkydo 5,9 h
+ Veľké veko nádoby s rýchlym
uvoľnením
+ Vyberateľné plniace sitko z
nehrdzavejúcej ocele
+ Uhlíkové teleskopické predĺženie
50-90 cm
+ Vertikálny, priestorovo úsporný
držiak
+ Nízka hmotnosť litiovej batérie
11.1V / 7.8 Ah,
20l, 5.2 kg
Obj. č. 41601

Rozšírte možnosti – so správnym príslušenstvom od SOLO S dlhšou
rozprašovacou tyčou ľahko dosiahnete väčšie výšky. Tie sú dostupné v
plastovej, mosadznej alebo dokonca ultraľahkej karbónovej verzii. Ten
druhý dokonca až 230 cm. Veľký význam má aj použitá tryska. Tryska s
plochým lúčom je prvou voľbou pre povrchovú úpravu, presná aplikácia
herbicídov sa vykonáva nárazovými alebo plnými kužeľovými dýzami a
rozprašovacím krytom - tým sa zabráni úletu. Nájdete tu podrobné popisy
rozsiahleho sortimentu príslušenstva SOLO
zo strany - ďalej
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BA
T

BA
T

Základná trieda ochrany plodín na
batérie. Pohotovostná hmotnosť len
3,7 kg. Lítium-iónová vymeniteľná
batéria pre až 170 minút
nepretržitej prevádzky s dobou
nabíjania len dve hodiny. Výkonné
a odolné elektrické čerpadlo pre
pracovný tlak 2,5 bar. a
16 l nádoba so stojanom
jej anatómia podľa vzoru ľudskej
chrbtice.
Lítium-iónová batéria
11,1 V/2,5 Ah,
16L, 3,8kg
Obj. č. 44101
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Variabilný rozprašovací prúd s univerzálnou násadou
Širší uhol striekania s malými kvapôčkami alebo koncentrovaný s
väčším dosahom. V závislosti od oblasti použitia je potrebné jedno
alebo druhé - alebo krok medzi tým. S univerzálnou rozprašovacou
tyčou, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo, to nie je žiadny
problém. Trysku je možné presne a plynule nastavovať. V rozsahu
dodávky sú dva rôzne priemery, aby ste mohli ešte presnejšie pracovať
a dávkovať sprej.

22

Motorový postrekovač 433 H
Náš motorový postrekovač 433 sa
vyznačuje veľmi vysokým pokrytím
plochy. Kombinácia, ktorá sa používa pri
vyšších plodinách, ako sú stromy a veľké
kríky, pri plodinách alebo v profesionálnej
záhradníckej a terénnej úprave. Výkon je
zabezpečený 4-taktným motorom
HONDA, ktorý je špeciálne namontovaný
na ochranu proti vibráciám, ľahko sa
naštartuje a vyžaduje malú údržbu.
Nastaviteľný pracovný tlak zdvojeného
piestového čerpadla dosahuje až 30 bar.
Pri menovitom objeme 20 litrov sú možné
dlhé pracovné fázy bez doplňovania.
01

Praktický odtokový otvor na spodnej strane
nádrže umožňuje úplné vyprázdnenie
zvyškovej kvapaliny. SOLO 433 má 50 cm
dlhú striekaciu trubicu z nehrdzavejúcej
ocele a manometer na robustnom ručnom
ventile na reguláciu tlaku v závislosti od
aplikácie. Súčasťou dodávky je aj
vysokokvalitná dvojitá dýza s dýzami z
nehrdzavejúcej ocele. Výkon tejto tlakovej
striekačky s motorovým pohonom je plne
vyvinutý so správnym príslušenstvom
(pozri stranu príslušenstvo 433).
Rozsah sa môže napríklad zvýšiť pomocou
zodpovedajúcich postrekovacích predĺžení.
A s univerzálnou tryskou si môžete nastaviť
a upraviť postrek.
SOLO 433

02

HONDA 4-taktný motor,
25 cm3
Nerezová striekacia trubica s dvojitou
dýzou a manometrom
20 l, 9,8 kg

03

05

06

04

07
08

09

01

Dvojitá tryska

02

50 cm nerezové predĺženier

03

Veľký plniaci a čistiaci otvor

04

Držiak

05

Ergonomicky tvarovaná transparentná nádrž
vyrobená z plastu odolného voči UV žiareniu
s pohodlnou čalúnenou opierkou chrbta a
širokým popruhom

06

07

Robustný ručný ventil so silikónovým
tlmením manometra
Výkonný HONDA 4-taktný Motor

08

Tlmenie vibrácií

09

Dlhá vysokotlaková hadica

24

Motorové rosiče
Postrekovače SOLO patria medzi
najpredávanejšie na svete. Sú doma v
poľnohospodárstve, v záhradných
centrách, v lese, vo verejných parkoch
a zelených plochách, v ovocinárstve a
vinohradníctve či na kávových a
kakaových plantážach Afriky a Južnej
Ameriky a život bez nich si už len
ťažko predstaviť. S modelovým rokom
2022 dostanú známe osvedčené
profesionálne zariadenia rozhodujúcu
modelovú aktualizáciu – a navyše
„evolúciu“. Pretože je to skutočný
vývoj a ďalší vývoj. Predovšetkým
nový, mimoriadne pohodlný nosný
rám z vysokopevnostného plastu s
ergonomickým tvarom, integrovaná
rukoväť a nádoba, ktorá narástla o 2
alebo 3 litre na 14 alebo 18 litrov, s
výrazne väčším plnením a čistením.
otváranie postrekovačov SOLO je teraz
ešte ergonomickejšie a efektívnejšie.
Ostatné silné charakterové črty sú
samozrejme zachované:
Enormný postrekový výkon a nízka
hmotnosť ako klasické výkonové
vlastnosti zariadení SOLO na

ekonomickú a ekologickú ochranu
plodín na všetkých plantážach na svete.
Nemusíte sa zaobísť bez robustnosti
typickej pre SOLO a ľahkej manipulácie.
Pretože presne takto už desaťročia
celosvetovo vytvárajú podmienky pre
vysokoúrodnú úrodu. Najmodernejšia
technológia motora SOLO zaisťuje
nízku spotrebu paliva, znížené
množstvo výfukových plynov a vysoký
trvalý výkon – aj pri extrémnych
tepelných podmienkach. Okrem
ochrany plodín ich možno použiť na
dezinfekciu a kontrolu škodcov v
oblastiach logistiky, poľnohospodárstva
a chovu zvierat. Rozsah príslušenstva
(pozri stranu príslušenstvo) robí
postrekovače SOLO ešte
univerzálnejšími. Napríklad prachová
časť robí z PORTa 423 prachové
zariadenie. Kvapalinová pumpa zaisťuje
rovnomernú aplikáciu pri aplikáciách
smerom nahor a pri použití dlhších
striekacích dýz. S praktickou dvojitou
tryskou je možné dvojradové ošetrenie
a nová tryska ULV s veľkosťou kvapiek
menšou ako 50 µm je ideálna napríklad
pre vektorové riadenie.

MOTOROVÝ ROSIČ 466 03
01

03

06

07
04
08

02

10

09

05

01 Veľký plniaci a čistiaci otvor s rýchlym
uvoľnením

02 Veľký dosah vďaka vysokej rýchlosti výstupu
vzduchu a optimalizovaným tryskám

03

04

Veľkoobjemová skladovacia nádoba z
plastu odolného voči UV žiareniu. Úroveň
naplnenia je vždy ľahko čitateľná vďaka
priehľadnosti nádoby
Ergonomická ovládacia rukoväť s
ovládaním plynu, množstva spreja a
štart/stop

Veľká palivová nádrž zaisťuje dlhé

07 Konštrukcia nenáročná na údržbu

taktným motorom SOLO

08 Kryt ventilátora vyrobený

05 pracovné časy v spojení s úsporným 2Nosný rám novej evolúcie
06 Pohodlný, anatomicky tvarovaný rám
batohu s polstrovanými popruhmi,
integrovanou rukoväťou, tlmením
vibrácií a otvorom na údržbu

z vysokopevnostného plastu

09
10

Dlhá plastová rozprašovacia trubica,
otočná a ľahko otočná vo všetkých
smeroch
Moderný, nízkoemisný SOLO 2-taktný
motor so špeciálne potiahnutým valcom
pre dlhú životnosť zariadenia

46601 pre krajiny mimo EÚ!!!!!

Motorové rosiče

SOLO MASTER 466 evolution

SOLO PORT 423 evolution

Výkonný postrekovač s hladkým chodom 66,5 cm3
SOLO 2-taktným motorom. Moderná technológia
motora zabezpečuje nízku hlučnosť a emisie výfukových
plynov. Membránové karburátory a pohodlný batohový
systém zaisťujú vysoký pracovný komfort. Jeden z
najľahších a najkompaktnejších vo svojej výkonnostnej
triede na celom svete.
66,5 cm3, 2,1 kW/2,9 k, 1 400 m3/h, 14 l
Obj.č. 46601, 10,0 kg (nie je dostupné v EÚ)
Obj.č. 46603, 10,1 kg (pre EÚ/USA)

SOLO PORT 423 je stelesnením pevného a
spoľahlivého postrekovača na celom svete. So svojím
výkonným 2-taktným motorom SOLO s objemom
72,3 cm3 a výkonom 3 kW je zároveň jedným z
najvýkonnejších. Dizajn odolného postrekovača
nenáročný na údržbu je rokmi overený.
72,3 cm3, 3,0 kW/4,1 PS, 1 400 m3/h, 14 l, 11,9 kg

Obj. 42318 • (nie je k dispozícii v EÚ)

NEU

NEU
SOLO PORT 423 evolution MAX
Ako 42318, ale
s objemo nádoby 18 l.
72,3 cm3, 3,0 kW/4,1 k 1
400 m3/h, 18 l, 12 kg
Obj. č. 42319 •
(nie je k dispozícii v EÚ))

NEU

Správna tryska pre každú plodinu:
Okrem širokej prúdovej trysky nájdete v rozsahu dodávky aj širokú tryskovú
mriežku a nasadzovaciu trysku s nasaditeľnými mriežkami.
Široká tryska nasmeruje rozprašovací prúd až do vzdialenosti 12 metrov
(PORT 423). Ak na ňu položíte mriežku so širokým prúdom, prúd rozstreku
sa rozšíri. Nástavná tryska s vychyľovacou mriežkou uľahčuje aplikáciu
prípravku v riadkových plodinách a umožňuje aj ošetrenie spodnej strany
listov. Dvojitý mriežkový nástavec slúži na efektívne dvojradové ošetrenie.

Rozmetadlo
01

SOLO 421

02

03

04
05

Semená, hnojivá, napr. po zrýľovaní,
cestná soľ, absorbér oleja, čistiaci
prostriedok, granulované vápno, vtáčie
semeno, divoké potraviny, piesok ...
Rozprašovač granulí SOLO 421 je
určený na celoročné použitie.
Ručnou kľukou je poháňaná rotujúca
rozperná doska a zaisťuje veľmi presnú
priečnu distribúciu granúl na povrchu.
Integrovaný miešač zabezpečuje dobré
miešanie materiálu v kontajneri.
Až 9 litrov granulovaného materiálu
môže byť voliteľne použité na
nerovnom teréne - kde zariadenie na
kolesách je menej vhodné. Smer
rozptylu je tiež nastaviteľný ako
aplikačná dávka.
Rozmetadlo sa nesie pred telom s
individuálne nastaviteľným popruhom.
Veľký plniaci otvor uľahčuje plnenie a
veľký skrutkový uzáver chráni užívateľa
pred škodlivým prachom.

06

01

Veľký plniaci a čistiaci otvor s tesným
uzáverom - nezanecháva žiadny prach

02

Popruh s ramenným odpružením

03

Veľká 9-litrová nádrž

04

Hladký navijak

05

Zapuzdrené šnekové prevodovky
s kovovými prevodmi

06

Rozperná doska s veľkými plutvami
pre rovnomerné rozloženie nánosu

Tiež vhodné pre zimné
piesky (soľ atď.)
9 l / 2,5 kg • Obj. č. 42101

2

1
Nastaviteľný smer
vyhadzovania (1),
miešadlo (2)

Komfortné popruhy

Zapuzdrené šnekové
prevodovky s
kovovými prevodmi

Bezpečný stojan a
ergonomický tvar

Fukár
SOLO 468

01

02

04
03

05

06

07

01

Robustná rukoväť

05

02

Nízkoemisný motor s hliníkovou
kľukovou skriňou

06

Palivová nádrž vyrobená z priehľadného
stabilného plastu pre ľahké odčítanie
hladiny
Stabilný potavec

03

Veľká priľnavosť štartéra

07

Antivibračný systém účinne redukuje
vibrácie na kontaktných miestach tela

04

Ovládacia rukoväť jednou rukou

66,5 cm3, 2,1 kW/2,9 PS, 1.400 m3/h, 8,4 kg

Nový kompaktný fukár SOLO 468
kombinuje veľmi nízku hmotnosť zariadenia
s vysokým výkonom, nízkou spotrebou a
nízkymi emisiami. Pre SOLO 468 je
charakteristický najmä jeho vysoký fúkací
výkon pri zohľadnení záujmov životného
prostredia a jeho bezprostredného okolia a
v neposlednom rade je pomer cena / výkon
jedným z najdôležitejších argumentov pre
nové fúkacie zariadenie 468 SOLO.

TECHNICKÉ ÚDAJE
NEU

NEU

NEU

NEU
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Model

201

202

201C

202C

202CL

401

402

Obj. č..

20101

20201

20102

20202

20203

40101

40201

460 Li
46001

Batéria

-

-

-

-

-

-

-

3,7 V / 1,4 Ah

1,25

2,0

1,25

2,0

2,0

1,0

2,0

1,0

3

3

3

3

3

2,5

2,5

-

0,45

0,5

0,46

0,51

0,53

0,4

0,5

0,3

Piestové čerpadlo
Nominálny objem / liter
Maximálny tlak / bar
Poistný ventil

-

Pohotovostná hmotnosť kg

NEU

NEU

Model

211

212

461

462

256

257

258

Model

453

Obj. č.

21101

21201

46101

46201

25601

25701

25801

Obj. č.

45301

5,0

7,0

5,0

7,0

5,0

7,0

11,0

Menovitý objem l

Piestové čerpadlo

Piestové čerpadlo
Menovitý objem l

3

Striekací tlak bar
Max.prázdna

3

1,2

hmotnosť kg

1,5

1,5

1,7

2,0

2,2

2,9

Transportné kolesá
1,2

Dĺžka hadice m

Plast 50 cm

Striekacia rúrka

Dĺžka hadice m

1,4 m textilná hadica

1,4

Striekacie potrubie

Plast 50 cm

Plast 50 cm

Vybavenie trysiek

Ramenný popruh
Vybavenie trysky

Univerzálna dutá
kužeľová tryska SOLO,
nastaviteľná

Model
Obj. č.

Menovitý objem l
Striekací tlak bar
Maximálna dĺžka striekacej trubice cm

Nastaviteľná páka čerpadla
Tesnenia FKM („Viton®“)
Teleskopická tyč Uhlíkový
Manometer
Pohotovostná hmotnosť kg

* s tesniacou zátkou

SOLO tryska s plochým
prúdom a dutým kužeľom

SOLO tryska s plochým
prúdom a dutým kužeľom

NOVA
424

473 D
Classic

425
Classic

435
Classic

475
Classic

425
Comfort

475
Comfort

425
Pro

42422

47321

42521

43521

47521

42531

47531

42541

/-

/-

Typ čerpadla Piest/membrána

Manuálne nastavenie tlaku

2
3,5
ja
2,5 Špirálová hadica
Plast, 40 cm
Univerzálna dutá
kužeľová tryska SOLO,
nastaviteľná

Max.prázdna hmotnosť kg

Nástavec možno upevniť

Stojan

11

Striekací tlak bar

3

/16

-/
10

15

20

-/

/-

15

15

-/

/-

15

4

4

4

4

4

4 / 6*

4

50

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,1

4,2

4,4

5,0

4,6

4,5

4,7

15
4 / 6*
50 - 90, nastaviteľné

5,2
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k dispozícii od jari 2022

206

441

442

417

20601

44101

44201

41701

41601

Lithium-Ionen 11,1 / 2,5
6

Lithium-Ionen 11,1 / 2,5
16

Blei-Gel 12 / 7,2
18

Lithium-Ionen 11,1 / 7,8
20

Model
Obj. č.

Akku baterie V/Ah
Nominálny objem l
Tryska

Univ.dutý kužeľ, nastaviteľný

Univ.dutý kužeľ, nastaviteľný.

Úrovne striekacieho tlaku / bar
Aplikované množstvo l/min. (hladina)
so štandardnou tryskou
prevádzková doba / h
čas načbíjania h
Prázdna hmotnosť s batériou kg
Rozprašovacia tyč
Rozsah dodávky
Hladina akustického tlakul dB(A)(1)

1 / 2,5
0,6-1,16
2,9
ca. 2
2,2
plast, 50 cm
Akku, Nabíjačka
< 70

Lithium-Ionen 18 / 2,5
16
Univ.dutý kužeľ, nastaviteľný.
vejárová tryska

416 Li

vejárová tryska

vejárová tryska

1 / 2,5
0,6-1,16
2,9
ca. 2
3,8
plast, 50 cm
Akku,Nabíjačka
< 70

4 / 1-4
0,68 (1) / 0,97 (2)
1,19 (3) / 1,37 (4)
5
ca. 1,1
4,5
plast, 50 cm
Akku, Nabíjačka
< 70

2 / 2,5; 4,3
I 1,07
I I 1,42
I: 3,7 ; I I: 2,3
ca. 8
7,6
plast, 50 cm
Akku, Nabíjačka Manometer
< 70

Garantovaná hladina akustického výkonu dB(A)(1)

< 70

< 70

< 70

< 70

2 / 2,5; 4,3
I 1,07
I I 1,42
I: 5,9 ; I I: 3,7
ca. 5,5
5,2
nastaviteľná 50-90 cm, Carbon
Akku, Nabíjačka Manometer,
bedrový pás
< 70
< 70

Hodnota vibrácií m/s

≤ 2,0

≤ 2,0

≤ 2,0

≤ 2,0

≤ 2,0

2 (2)

NEU

433

Model
Obj. č.

43303

Motor
Zdvihový objem cm3
Menovitý objem l
Nerezová dvojitá tryska
Nastaviteľný tlak na postrek/bar
Aplikačná rýchlosť l / min
so štandardnou tryskoue
Vlastná hmotnosť kg
Manometer
Dodávka

4-Takt-Honda GX 25
25
20
do 30
1,0 l (5 bar); 1,5 l (10 bar)
2,0 l (20 bar); 2,4 l (30 bar)
9,8
Nerezové predĺženie
82
95
≤ 2,0

Hladina akustického tlaku dB(A)
Hladina akustického tlaku dB(A))(1
Hodnota vibrácií m/s2)

MASTER 466

PORT 423 evolution

Bestell-Nr.

46601** / 46603 (EU/US)

42318**

42319**

motor
Zdvihový objem cm3
Výkon kW/hp
obsah nádoby l
Vzduchový výkon max. m3/h*
rozsah horizontálny m
prázdna hmotnosť kg

SOLO 2-Takt
66,5
2,1 / 2,9
14
1400
11,0
10 (46601) / 10,1 (46603)

SOLO 2-Takt
72,3
3,0 / 4,1
14
1400
12
11,9

SOLO 2-Takt
72,3
3,0 / 4,1
18
1400
12
12,0

PORT 423 evolution MAX

SOLO špeciálna rozprašovacia tryska so 4-násobným dávkovaním, široká tryska,
široká tryska, nasadzovacia tryska s vychyľovaním a dvojitou mriežkou
Hladina akustického tlaku dB(A)(1)

96

97

97

Hladina akustického výkonu

110

110

110

LWAeq dB(A)(1)

≤ 2,5

≤ 6,3

≤ 6,3

Hodnota vibrácií m/s2 (2)
*bez systému fúkania ** nie pre EÚ

468

Obj. č.

46801

* bez ventilátora

NEU nedostupné v EU

Modell

Model
Motor
Obsah cm3
Dekompresný ventil
Maximálny prietok m3/h*
Hodnota vibrácií m/s Antivibračný systém
Váhaa kg
Hladina akustického tlaku dB(A)(1)
Hladina akustického tlaku dB(A)(2)
Hodnota vibrácií m/s2

NEU nedostupné v EU

SOLO 2-Takt
66,5
1400
92
8,4
95
107
≤ 2,5

Model
Obj. č. .
plniaci objem l
Priemer plniaceho otvoru nádoby cm
Prázdna hmotnosť kg
Rozmery bez kľuky Š x H x V, cm
Rozsah rozptylu závisí od materiálu, cm
Šírka rozptylu závisí od materiálu, cm
Prevod
Prevodový pomer

421
42101

9
14,5
2,5
29 x 26 x 49
Granulat ca. 300 - 400
Trávne semeno cca. 180 - 200
Granulat ca. 180 - 200
Trávne semeno cca. 150 - 170
Plne zapuzdrená šneková
prevodovka s kovovými prevodmi
1 : 7,5

Nástavce pre tlakové a chrbtové postrekovače
dodoporučené
Pol. Označenie

1

2

Teleskop
25 - 50 cm

Predĺženie 50 cm
s herbicídnou
tryskou

3

Predĺženie
50 cm

4

Predĺženie
mosadzné 50 cm

5

Univerzálne
predĺženie 50 cm

6

Predĺženie
mosadzné 75 cm

7

Teleskopické
predĺženi
mosadzné
57 - 100 cm

8

Predĺženie na
postrek stromov
mosadzné 150 cm
2x 75 cm

9

Predĺženie na
postrek stromov
karbonové 120 cm

10 Teleskopické
predĺženie
karbonové
60 - 120 cm

vhodné s obmedzením

Popis a odporúčané použitie

nedoporučované
Obj.č..

Teleskopické predĺženie až do vzdialenosti 50 cm s
49628
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
Štandardné postrekovacie trubice 50 cm, vrátane
49439
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..
Predlžovaciu trubicu 50 cm odporúčame pre všetky
49513
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.
Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne
49519
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.
Pre všetky tlakové a chrbtové postrekovače od
49610
spoločnosti SOLO a aj mnohých ďalších výrobcov.
Vrátane nastaviteľnej univerzálnej trysky a plochej trysky
Ideálne pre všetky intenzívne a profesionálne
49428
aplikácie vyžadujúce robustné a pevné predĺženia.
Dĺžka 75 cm je optimálne doplnená príslušenstvom
SOLO, ako sú napríklad herbicídny kryt.
Veľmi robustná teleskopická postrekovacia trubica z
49478
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
Dlhá stromová postrekovacia trubica je ideálna pre
49528
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.120 cm dlhé predĺženie vážiace 100 g je vyrobené z
49449
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.
Teleskopické predĺženie s dĺžkou 60 -120 cm, vyrobené 49457
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.

nevhodné / nepasuje
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Pol.. Označenie

Popis a odporúčané použitie

11 Teleskop- Carbon
120 - 230 cm

Teleskopická postrekovacia trubica vyrobená
49445
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
Flexibilne 15 cm predĺženie vhodné na ošetrenie
49450
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.

-

-

-

13 Ohybné
predĺženie
60 cm

49411
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...

-

-

14 Nosník trysiek
60 cm

Postrekovacia tyč široká 60 cm má dve
49514
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

-

Na ošetrenie väčších povrchov odporúčame ľahkú
49299
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

-

12 Ohybné
predĺženie 15 cm

NOVINKA:
teraz s rozšírenou
sadou trysiek
v 3 veľkostiach

15 Nosník trysiek
120 cm
NOVINKA:
teraz s rozšírenou
sadou trysiek
v 3 veľkostiach

1

2

50 cm

Obj. č.
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202CL

461
462

256
257
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8

57-100 cm

12

13

9
10

60-120 cm

11

120-230 cm

14
15

206
416 Li
417
441/442

-

6

7

473 D
475

206/441:

3
5

424
425
435

Novinka- vylepšenie 4900299 / 4900514

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

Vážení obchodní partneri
Rok 2020 je za nami. Rok, ktorý v tejto podobe asi nikto z nás ešte nezažil - a tiež nechceme
to zažiť znova. Ešte nie sme za horou, ale je potrebné pozerať sa dopredu
a naplánovať nádejne úspešnú a ziskovú budúcnosť.
Prvé produktové novinky v roku 2021 sa zameriavajú na doplnky. Vždy zaujímavá
téma, pretože ešte viac spestruje oblasti použitia potrekovačov SOLO. Najmä by sme
chceli držtať krok s postrekovacími ramenami.
V našom sortimente nájdete dve z nich:
S dvoma tryskami 60 cm široké 4900514
alebo so štyrmi tryskami a 120 cm široké 4900299.
Vďaka tomu je povrchová úprava ešte efektívnejšia.
Obe ramená nie sú v našom sortimente doplnkov nové. Vybavenie trysiek a rozsah dodávky
boli však na novo prepracované a rozšírené v roku 2021.
Podrobné informácie o produkte s technickými detailmi, vlastnosťami vybavenia a
praktickými vlastnosťami, pokyny na aplikáciu produktu nájdete v prílohe.
Teraz sú pre vás k dispozícii obidve striekacie lišty.
Tešíme sa na vaše objednávky a radi odpovieme na všetky vaše otázky týkajúce sa produktov.
S prianím úspešnej sezóny,
Tím SOLO

obj. č. 4900299

obj. č. 4900514

Trysky a kryty pre tlakové a chrbtové postrekovače

dodoporučené
Pol Označenie

1

2

Kompletná sada
trysiek

Univerzálna
plastová tryska

vhodné s obmedzením
Popis a odporúčania aplikáci

nedoporučované
Obj. č.

201
202

Všeobecne použiteľná sada trysiek pre všetky dôležité 49574
aplikácie. Sada obsahuje celkom deväť rôznych,
vysoko kvalitných plochých, nárazových a dutých
trysiek. Štyri ploché trysky na povrchovú úpravu a
4074504 zelená
rovný postrek, s plochým tvarom striekania o veľkosti:
4074501 žltá
015, 02, 03 a 04. Dve nárazové trysky špeciálne určené
4074506 modrá
na herbicídy.
4074263 červená
Pre povrchovú úpravu a prácu s rozsahom nízkeho
tlaku a s aplikáciou hrubých kvapôčok o veľkosti: DT
4074385 žltá
1,0 a DT 2,5.
4074514
hnedá
Tri duté kužeľové trysky na ošetrenie trojrozmerných
jednotlivých rastlín, trvaliek, priestorové kultúry,
4074758 sivá
najmä pre fungicídy.
4074755 čierna
Tieto tri trysky s otvormi o veľkosti: 1,0, 1,4 a 1,8 mm
4074726 modrosivá
v kombinácii s požadovaným vírivým telieskom 4074756 čierna
platničkou trysky, sú vhodné obzvlášť na ošetrenie
jednotlivých rastlín.
Sada trysiek obsahuje aj držiak s predmontovanou
herbicídnou tryskou s plochým postrekom.

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

49525

-

211
212
453

401/402
201C
202C
202CL

-

nevhodné
461
462

256
257
258

424
425
435

473 D
475

206
416 Li
417
441/442

015F80
02F80
03F80
04F110
DT1
DT2,5
D1
D 1,2
D 1,8
vírnik

206/441:

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.

49206

-

-

4

Herbicidný kryt
oválny 30 x 11,5 cm

-

-

5

Herbicidný kryt
kruh 15 cm

Na použitie herbicídou proti burinám na väčšie
49430
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.
Pre selektívny spôsob použitia herbicídu proti
49580
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.

-

-

Pol. Označenie

6

Popis a odporúčania aplikácie

Vidlicová tryska
s dvomi tryskami

Obj.č..

201
202

-

Vidlicová tryska s dvoma otočnými držiakmi trysiek
49477
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.

1

2

211
212
453

401/402
201C
202C
202CL

461
462

256
257
258

424
425
435

473 D
475

-

206
416 Li
417
441/442

206/441:

3

4

5

6

Súpravy tesnení pre tlakové a chrbtové postrekovače
nedoporučované

vhodné s obmedzením

doporučené
Pol. Označenie

Popis a odporúčania aplikácie

Obj.č.

201
202

211
212
453

Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre
tlakové postrekovače SOLO 461 a 462.
Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre
tlakové postrekovače SOLO 456, 457 a 458.
Obsahuje všetky štandardné tesnenia a piest pre
chrbtové postrekovače SOLO 425 a 435.
Obsahuje všetky tesnenia pre tlakové postrekovače
SOLO modely 256, 257 a 258. Vyrobené z obzvlášť
odolného materiálu FKM ("Viton®").

49551

-

-

49441

-

49442

4

sada tesnení
štandard
sada tesnení
štandard
sada tesnení
štandard
sada tesnení FKM

5

sada tesnení FKM

6

sada tesnení
štandard

7

sada tesnení FKM

1
2
3

1

2

nevhodné

401/402
201C
202C
202CL

461
462

-

-

-

-

-

-

-

49577

-

-

-

-

Obsahuje všetky Viton tesnenia a piest pre chrbtové 49578
postrekovače SOLO 425, 435. Obzvlášť odolný
materiál FKM ("Viton®"). Štandardné vybavenie pre
všetky chrbtové postrekovače SOLO kategórie
Comfort a PRO.
Obsahuje všetky štandardné tesnenia pre tlakové 49443
postrekovače SOLO 475 a 473 D s membránovým
čerpadlom. Zahŕňa membránu čerpadla zo zvlášť
odolného špeciálneho materiálu Tivilon (TPV).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49579
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.

3

4

5

-

6

256
257
258

424
425
435

473 D
475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

206
416 Li
417
441/442

-

Ďalšie príslušenstvo
Pol. Označenie

1

Ručný ventil sada

2

Manometer

3

Guličkový ventil
-Filter

4

Batohový nosný
system Pro

5

Pretlakový
autoventil

nedoporučované

nevhodné
geeignet/
passt nicht

-

Popis

Obj. č. .

201
202

Profesionálny ručný ventil, robustný, ergonomický
dizajn so špeciálneho plastu. S detskou ochranou a
možnosťou montáže manometra (voliteľné), vrátane
všetkých častí potrebných pre montáž..
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.
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.
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
jevhodný pre všetky SOLO chrbtové postrekovače s
objemom nádrže 12 L a 15 L (aj pre staršie roky) a patr do
štandardného vybavenia súčasných modelov SOLO
postrekovačov 425 Pro a 475 Pro.

49440

-

49356

-

-

49539

-

-

49599

-

-

-

-

Pretlakový autoventil na zvýšenie tlaku prostredníctvom
49590
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211
212
453

401/402
201C
202C
202CL

461
462

256
257
258

424
425
435

473 D
475

-

206
416 Li
417
441/442

-

-

-

1)

-

-

-

-

-

-

-

-

442:

6

Prídavné koles

Prakticky rýchlo zostavená sada kolies, pozostávajúc z 49211
veľkých, protišmykových kolies vrátane nápravy a
rukoväte pre ľahké naklápanie a pohyb. To umožňuje
pohodlnú prepravu tlakového postrekovača 458 a nie
je potrebné ho nosiť na ramene.

7

Bedrový pás
pre 442

Silne polstrované zadné a bočné panely, ktoré dokonale 49598
podporujú boky a krížovú oblasť. Dĺžku je možné
individuálne prispôsobiť užívateľovi a je uzatvárateľná
rýchloupínacím systémom. Zaisťuje dokonalé prispôsobenie.

1

36

2

3

4

5

6

7

2)

-

1)

Pasuje na tlakové postrekovače SOLO modely 256, 257 a 258.

nicht für 424/435 2)nur für 258 (2019)

vhodné s obmedzením

doporučené

Dvojtaktný olej a mixážny kanister
doporučenéopormpfehlenswert vhodné s obmedzenímgeeignet
1

2

nedoporučovanénnededddnet-

nevhodnéneasst nicht

Označenie
Motorový olej SOLO Profi
2T 1 liter
(pre 50 litrov dvojtaktnej
palivovej zmesi)

Popis
Obj. č..
Polysyntetický univerzálny dvojtaktný motorový olej so
49104
stabilizátorom paliva. Obsahuje čistiace a protikorózne účinné
zložky. Vhodné pre zmiešané a oddelené mazanie všetkých
vzduchom a vodou chladených dvojtaktných motorov.
Obsahované rozpúšťadlá zabezpečujú samočinné a rovnomerné
miešanie s palivom.
- Zabraňuje starnutiu palivovej zmesi
- Bezchybný štart motora aj po dlhom čase skladovania
- Chráni pred koróziou
- Udržuje palivový systém čistý
- Vynikajúca zápalnosť 2 roky, dlhšia pri vysokej kvalite paliva
Špecifikácie: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD
Pomer zmesi 1:50 (dodržiavajte pokyny výrobcu prístroja)

433
-

Mixážny kanister SOLO
1 liter

Praktická kompaktná miešacia nádrž na bezpečné naplnenie 49278
paliva a praktické miešanie dvojtaktnej palivovej zmesi
(benzín / olej). Vrátane plniaceho hrdla a dávkovacieho viečka.
Plniace hrdlo uľahčuje doplnenie paliva aj pri malých otvoroch
v nádrži. So zabezpečením: plniace hrdlo môže byť v miešacej
.
nádobe
uzatvorené skrutkovacím uzáverom. Viečko slúži aj
ako praktické dávkovacie zariadenie pre dvojtaktné palivo:
1 uzáver s dvojtaktným olejom na 1 liter benzínu vedie k
zmiešavaciemu pomeru 1:50.

-

1

423

451 / 452
468
/ 466

2

AKKU batérie a nabíjačky
doporučené

vhodné s obmedzením

~ nedoporučovanéné
~

-

nevhodnéné

Označenie

Popis

1

Li-Io Akku 11,1 V 2,5 Ah

Kompaktná lítium-iónová batéria 11,1 V. Súčasťou modelu 441

2

Štandardná nabíjačka 1,5 A

Kompaktná nabíjačka na externé nabíjanie Li-Ion batérie SOLO 11,1 V.
Nabíjací prúd 1,5 A. Súčasťou dodávky s modelom 441.

49486

3

Li-Io Akku 18 V 2,0 Ah

Kompaktná 18 V lítium-iónová batéria. Súčasťou modelu 442.

49481

-

4

Li-Io Akku 18 V 5,0 Ah

Kompaktná 18 V lítium-iónová batéria so zvýšenou kapacitou 5 Ah,
energetickým obsahom 90 Wh. Umožňuje dlhšie pracovné intervaly.

49482

-

5

Štandardná nabíjačka 2 A

Kompaktná nabíjačka na externé nabíjanie lítium-iónových batérií SOLO 18
V. Nabíjací prúd 2 A. Súčasťou dodávky SOLO 442.

49483

-

6

Rýchlonabíjačka 4 A

Kompaktná rýchlonabíjačka na externé nabíjanie batérií SOLO 18 V Li-Ion.
So zvýšeným nabíjacím prúdom 4 A pre kratšie doby nabíjania.

49484

-

1

2

3

4

Obj. č.
49485

5

441/206

442

-

6

Príslušenstvo pre motorové postrekovače 433
doporučené

vhodné s obmedzením

nedoporučované

-

Pol. Označenie
1
Predlžovacia trubica 120
cm

Popis

Obj. č.

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.

49183

2

Postrekovacia trubica 120
cm s nastaviteľným
prúdom, s vymeniteľnou
tryskou

Univerzálna postrekovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele je mimoriadne robustná, vhodná 49185
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.

3

Teleskopická postrekovacia
nerezová trubica
120-240 cm

Pre všetky práce vyžadujúce značne rozšírený rozsah, napr. pre vysoké vyvýšené
49189
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.

4

ryskový 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..

49300

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.

49182

Vyhýbajte sa upchatiu tryskových filtrov.
6

Odporúča sa pre všetky práce, ktoré vyžadujú viac priestoru pôsobenia. Tiež na
Predlžovacia 10 m hadica
vrátane upínacieho strmeňa 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.

1

2

ø 2,2 mm +
ø 2,7 mm

3

4
5

6

49191

nevhodné
433

434

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

Inforácia o produkte
ULV-Tryska

49480

U
E
N
21
jary 20

S novou tryskou ULV od spoločnosti SOLO môžu byť použité kvapaliny
ako napr.: prípravky na ochranu rastlín v procese LV a ULV (nízky
objem / veľmi nízky objem) a pesticídy sú veľmi jemne atomizované.
Vytvára hmlu aktívneho činidla v definovanom rozsahu veľkostí
kvapiek medzi 40 a 51 um, ktorá sa cielene transportuje v požadovanom
smere prúdom vzduchu z rozprašovacieho zariadenia. Tieto jemné
aerosóly plávajú vo vzduchu dlhšie ako zvyčajne vytvorené väčšie
kvapôčky a môžu tak efektívnejšie vyvíjať svoj účinok pre mnoho
aplikácií.

Použitie

•

•

V prípade aplikácií na ochranu rastlín možno
prípravky na ochranu rastlín LV a ULV
aplikovať obzvlášť efektívne, nákladovo
efektívne a spôsobom šetriacim tekutinu.
Vytváranie jemných kvapôčok v spojení so
silným prúdením vzduchu postrekovača SOLO
umožňuje vynikajúci prienik husto listnatých
plodín a rovnomernú jemnú vrstvu listov bez
stekania - to šetrí náklady a chráni životné
prostredie. Tam, kde je dôležitý aj dlhý dosah,
je táto tryska prvou voľbou v spojení s
postrekovačmi SOLO. ULV je zvlášť vhodný na
použitie v suchých oblastiach sveta.
Okrem aplikácií na ochranu rastlín v oblasti
ULV je táto pripevňovacia tryska vhodná na
boj proti vektorom, t. J. Pri použití proti
nosičom patogénov, ako sú komáre, muchy a
iný škodlivý hmyz. Tryska SOLO ULV môže
generovať až 40% počtu kvapôčok v optimálnej
oblasti na boj proti vektorom, a je preto
vhodná aj na použitie proti nebezpečným
ľudským chorobám v subtropických a
tropických zónach.

•

Ďalšou oblasťou použitia je ničenie škodcov v
skleníkoch, skladoch a sýpkach. Tryska SOLO
ULV je obzvlášť účinná aj pri použití proti
rýchlo sa pohybujúcim škodcom plodín v
poľnohospodárstve, napríklad pri boji proti
sťahovavým kobylkám.

Spr

it z e n

Sp
Obj. č.

49480

Aplikačné dávky ml / min.

40/95/135/175

nastaviteľné (4 úrovne)
Váha

rü h

230 g

1000µ - 15

en 1 5 0 - 5

col

0µ

0µ

d fo g
g

<50µ

in g

•

Tryska SOLO ULV sa namiesto štandardnej
trysky jednoducho umiestni na prednú časť
striekacej trubice rozprašovača SOLO. Hodí sa
nielen k súčasným modelom, ale aj k starším.
Prietok kvapaliny je možné pomocou číselníka
nastaviť v štyroch voliteľných stupňoch medzi
0,04 a 0,175 l / min.

U LV

SOLO PRO

V

né od
Dostup

Vhodná pre všetky rosiče SOLO

Aplikačné dávky a distribúcia veľkosti kvapiek1
Poloha
Miera
nastavenia dávky aplikácie
ml / Min

Stredný objemový
priemer
µ (DV50)

Desať percent
volumetrického
priemeru µ (DV10)

Stredný číselný
priemer
µ (MND / NMD)

Pozícia1

40

40

23

18

Pozícia2

95

42

25

19

Pozícia 3

135

48

29

20

Pozícia 4

175

51

31

21

1DV50: polovica množstva použitej kvapaliny pozostáva z kvapiek väčších alebo menších ako je uvedená hodnota.
DV10: 10% množstva aplikovanej kvapaliny tvoria kvapôčky, ktoré sú menšie ako uvedená hodnota.
MND: polovica počtu aplikovaných kvapôčok je väčšia, druhá polovica menšia ako zadaná hodnota.
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

CLEANLine
Ručné postrekovače, tlakové postrekovače, chrbtové postrekovače,
penové rozprašovače, 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 - 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.

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 vo 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 na produkty obsahujúce
olej a rozpúšťadlo. Zapuzdrené čerpadlá zabraňujú
tomu, aby kvapaliny v postrekovači spôsobovali
mechanické poškodenie, ale zabezpečili dlhú
životnosť..

* Ďalšie informácie o odolnosti na požiadanie.

302 A
301 A

SOLO CLEANLine 301 A a 302 A -

FKM

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

305 A
307 A

• 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 •
•

315 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

Výhody všetkých
SOLO CLEANLine - postrekovačov
+ odolná proti UV-žiareniu, transparentná a
robustná nádrž
+ Vysoko kvalitné tesnenia na všetkých častiach,
ktoré sú v kontakte s kvapalinou.
+ Ergonomicky tvarované ovládanie
+ Efektívne a stabilné čerpadlá pre rýchle a
bezproblémové vytváranie tlaku
+ Odolné plastové časti vyrobené zo
špeciálneho nekorozívneho materiálu

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.

SOLO CLEANLine 301 B a 302 B

302 B
301 B

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

Nominálny objem / liter

301 A

•
•

1,25

•

305 A

2,0

5,0

3,0

Max. striekací tlak / bar

307 A

315 A

301 B

7,0

15,0

1,25

3,0

Tesniaci materiál
Prázdna hmotnosť / kg

•
•

302 A

4,0

302 B

305 B

2,0

5,0

3,0

0,6

307 B

301 FA

301 FB

7,0

1,25

1,25

3,0

FKM
0,5

305 B

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

•

Optionales Zubehör für
5-9 Liter Modelle:
Druckluftanschlussvent
il zum Druckaufbau
ohne manuelles
Pumpen. Best.-Nr.
49590 FKM Best.-Nr.
49591 EPDM

307 B

•

•

Modell

- EPDM

•

EPDM

2,6

2,8

4,5

0,5

0,6

2,6

2,8

3,0

3,0

FKM

EPDM

0,6

0,6

áno

áno

Funkcia peny

-

-

-

-

-

Dĺžka hadice / m

-

1,4 m

1,4 m

-

1,4 m

-

Univerzálna dutá kužeľová
tryska SOLO, nastaviteľná

50 cm plast, nekorozívne
Ramenný popruh
Vysoko kvalitná, chemicky
odolná plochá tryska SOLO

-

-

-

-

Rozprašovacie potrubie
Systém pre nosenie
Zariadenie trysiek

Univerzálna dutá kužeľová
tryska SOLO, nastaviteľná

50 cm plast, nekorozívne
Ramenný popruh

Chrbtový popruh

Vysoko kvalitná, chemicky
odolná plochá tryska SOLO

-

Špeciálna plochá tryska SOLO

PENA, kyslé pH rozsah 1-7 (FKM)

PENA, alkalické pH rozsah 7-14 (EPDM)
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
postrekovače 301 FA a 301 FB .
Dve zariadenia, ktoré majú 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.

SOLO CLEANLine 301 FA - FFOAM FKM

301 FA

301 FB - FOAM EPDM

O

ENSTV

É PRV
VETOV

S

• EPDM a FKM-tesniaci materiál pre kyslé alebo alkalické činidlá

301 FB

•

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 309 FA - FOAM FKM

309 FB - FOAM EPDM

309 FA
309 FB

•

EPDM a FKM tesniaci materiál pre kyslé alebo alkalické činidlá

•

Stabilný stojan. Vhodný na montáž súpravy
kolies a rúry na rukoväť (príslušenstvo)

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

Bezpečnostný pretlakový ventil

•

Špeciálna tryska s plochým prúdom s funkciou penenia

•

Praktický dlhý a široký popruh

•

S hrúbkou steny 7 mm je mimoriadne robustná, ale
ľahká plastová nádrž s veľmi viditeľným vodorovným
značením
Ergonomicky tvarovaná rukoväť a pevná textilná hadica

•

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.

Voliteľné príslušenstvo pre 309 FA / FB: Dvojkolesová sada s rúčkou a rozperkou.
Takto sa Foamer pohodlne riadi a dá sa bezpečne vypnúť. (Obj. č. 4900211)

Nemecká kvalita po celom svete

SOLO Kleinmotoren GmbH bola
založená v Stuttgarte v roku 1948 a je
dodnes jedným z popredných
svetových výrobcov kvalitných
postrekovačov a dúchadiel a brúsnych
nožov - s vysokým nemeckým
štandardom kvality.
Okrem nášho sídla v Sindelfingene v
južnom Nemecku máme partnerov a
dcérske spoločnosti na celom svete,
aby sme uspokojili potreby našich
zákazníkov. Kvalita a blízkosť
zákazníkov sú dôvody, prečo sa
výrobky SOLO používajú takmer vo
všetkých krajinách sveta.

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines
Radi Vám poradíme:

S O L O K l e i n mo to re n G mb H
D i s t ri bú c i a d o S R:
NEX I M s. r. o .
K o p č i a n s ka 6 5 ( p rí c h o d Pa n ó n s ka 34 )
S K - 8 51 0 1 B ra t i s l a v a
t e l e f o n : + 42 1 2 6 25 2 4 9 5 7
mo bi l : +4 2 1 9 05 1 23 0 0 0
ww w. s o l o . s k
e - ma i l : s ol o @ s o l o . s k
Konštrukčné zmeny vyhradené.
70 282 1/2022

Pozor: Osobné ochranné pomôcky v závislosti od špecifických predpisov krajiny a pokynov výrobcu postrekovačov.

