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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 matiek 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

Teleskopická postreková trubica s dĺžkou 60 -120 cm, 
vyrobená 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 mosadznými trubkami SOLO 
z mosadze alebo z uhlíkových vlákien. Súčasťou 
balenia je aj matica pre montáž na postrekovú trubicu.

4900299

+ NOVINKA !! univerzálne predĺženie 4900610 viď strana 41
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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. Súbor obsahuje celkom deväť rôznych a 
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. 
Sada trysiek obsahuje aj držiak s predmontovanou 
herbicídnou tryskou s plochým postrekom. 

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 - atomizácia 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
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7654321

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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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




