Príslušenstvo pre motorové postrekovače 433 / 434
hovvvdné s obmedzenímt
doporučené

vhodné s obmedzením

Pol. Označenie
1
Predlžovacia trubica
120 cm

rt
nedoporučované

Popis

nevhodné

Obj. č.

Pre všetky práce vyžadujúce značne rozšírený rozsah, napr. pri väčších výškach,
4900183
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.
Univerzálna postrekovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele je mimoriadne robustná,
4900185
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.

2

Postrekovacia trubica
120 cm s nastaviteľným
prúdom, s vymeniteľnou
tryskou

3

Teleskopická postrekovacia
nerezová trubica
120-240 cm

4

Tryskový nosník z ušlachtilej Stabilná postrekovacia tyč z nerezovej ocele je vhodná na ošetrenie väčších plôch
49003001
ocele, 100 cm so 4 tryskami a alebo riadkov rastlín. K dispozícii sú štyri vopred namontované trysky, jedna 75 cm
postreková 75 cm trubica
nerezová postreková trubica a krídlová matica pre montáž na existujúci ručný ventil.
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Dvojitá rozprašovacia
tryska v tvare Y

6

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

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 uchyteniemanipuláciu. Jednoducho namontujte na dostupný ručný ventil.

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.
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