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Príslušenstvo pre motorové rosiče 451 / 423 Port 

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

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

4900233

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

4900479

3 Dvojitá rozprašovacia 
tryska

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

4900137

4 Nízkoprietokové dávkovacie
zariadenie

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

4900333

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

4400117

4400235
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