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Poz. Název Obj. č.  456/457 461/462/463 425/473P 435 475/473D  485  432  416
1 Vidlicová tryska se sadou trysek

2 výkyvné trysky k současnému ošetření dvou řádků jedné kultury.  
Možnost použití různých trysek.

49 00 477

2 Manometr s připojovacími prvky
Ke kontrole tlaku postřiku. Postřik lze aplikovat  
přesně požadovaným tlakem.

49 00 356

3 Trubka k postřiku stromů, dvoudílná, mosazná, 150 cm. Zvýšení dosahu, 
např. pro živé ploty, vysoké keře, apod. 49 00 528

4 Postřiková trubka, mosazná, 75 cm. 
Pohodlná práce u země s nosníkem trysek  
nebo krytem postřiku.

49 00 428

5 Postřiková trubka mosazná, 50 cm. 
Pohodlná práce s nosníkem trysek. 49 00 519

6 Teleskopická postřiková trubka, mosazná, 57 – 100 cm. 
Univerzální použití díky možnosti nastavení  
délky postřikovací trubky.

49 00 478

7 Teleskopická postřikovací trubka, materiál karbon,120 – 230 cm.
Z ultralehkého uhlíkového vlákna pro dlouhodobou práci ve větších výškách,  
celková hmotnost pouze 120 g.

49 00 445

Teleskopická postřikovací trubka karbonová 60 – 120 cm, 75 g. 49 00 457
8 Trubka k postřikovací stromů, karbonová, 120 cm. Celková hmotnost pouze 60 g.

Z ultralehkého uhlíkového vlákna pro dlouhodobou práci. 49 00 449

9 Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, mosaz
Možnost nastavení od jemného rozprášení po soustředěný proud postřiku, 
např. k bodovému ošetření ve větších vzdálenostech.

49 00 206

10 Tryska s nastavitelným tvarem postřiku plastová 
Nastavitelná od jemného rozprášení po soustředěný proud postřiku. 49 00 525

11 Sada trysek kompletní, 8 trysek.
Univerzální použití. 49 00 448

12 Postřikovací trubka 50 cm s tryskou pro plošný postřik. 
Univerzální postřiková trubka z téměř  
nerozbitného plastu.

49 00 439

13 Ruční ventil
Profesionální ruční ventil s přípojkou pro manometr,  
dětskou pojistkou a aretací dlouhodobého postřiku.

49 00 440

14 Prodlužovací trubka 50 cm.
Zvýšení dosahu. 49 00 513

15 Prodlužovací nástavec postřikovací trubky ohebný 15 cm.
Ohebné až 180°, např. pro individuální ochranu rostlin  
a čištění.

49 00 450

16 Teleskopická trubka cca 25 – 50 cm. 
Prodloužení pro ruční postřikovače 401/402 pro pohodlnou práci  
u země nebo nad hlavou.

49 00 628 - - - - - - - -

Kompletní program pro různé druhy použití
Příslušenství postřikovačů
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Poz. Název Obj. č.  456/457 461/462/463 425/473P 435 475/473D 485 432 416

1* Sada těsnění, obsahuje všechna těsnění  
pro uvedené typy postřikovačů. 49 00 551 - - - - - - -

2* Sada těsnění, obsahuje všechna těsnění  
pro uvedené typy postřikovačů. 49 00 441 - - - - - - -

3* Sada těsnění, obsahuje všechna těsnění  
pro uvedené typy postřikovačů. 49 00 442 - - - - - -

4* Sada těsnění, obsahuje všechna těsnění  
pro uvedené typy postřikovačů. 49 00 443 - - - - - -

5 Nosník trysek, 60 cm, se 2 tryskami,  
pohodlné ošetření dvou řad a větších ploch. 49 00 514

6 Filtr s kuličkovým ventilem, 0,35 baru, zabraňuje odkapávání  
po uzavření ručního ventilu a splňuje tak všechny aktuální předpisy.    49 00 539

7
Nosník trysek, hliníkový, 120 cm, se 4 tryskami k ošetření ploch. 
Extrémně lehké provedení, lze nosit vpředu nebo vzadu. 
Pro všechny postřikovací trubky SOLO ručních postřikovačů.

49 00 299 -
8 Konstrukce k připevnění nosníku trysek, k instalaci za zády. 49 00 517 - - - -

9

Kryt postřiku s tryskou pro plošný postřik F 02-80 
k ochraně vedlejších kultur. Zabraňuje rozstřikování jemných kapiček,  
ohraničuje postřikovanou oblast. Důležité při likvidaci plevele v bezprostřední  
blízkosti pěstovaných kultur a vodních nádrží.

49 00 430

10 Malý kryt postřiku, k bodovému postřiku,  
např. při hnojení nebo likvidaci plevele. 49 00 128

11 Ohebný nosník trysek, 60 cm, pro postřik dvou řádků. 49 00 411
13 Trojitá prstencová tryska. 49 00 184

Pro vysokotlaký postřikovač 433

14 Dvojitá tryska tvaru „Y“. 49 00 182
15 Prodlužovací trubka, 120 cm. 49 00 183
16 Nosník tří trysek, 60 cm. 49 00 181
17 Postřikovací trubka, 120 cm, s výměnnou tryskou. 49 00 185
18 Teleskopická prodlužovací trubka, 120 – 230 cm. 49 00 189
19 Čistič přístrojů k ochraně rostlin v lahvi s dávkovačem, 500 ml. 49 00 600 Pro všechny typy postřikovačů
20 Vysoce výkonný akumulátor 12 V pro typ 416 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah. 00 84 110 Vystačí až na 5 hodin trvalého provozu
21 Nosník z ušlechtilé oceli 100 cm se 4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75 cm. 49 00 300 Pro vysokotlaký postřikovač 43322 Prodlužovací hadice 10 m, včetně závěsného držáku hadice. 49 00 191

Nabíjecí kabel k nabíjení akumulátoru mimo tlakový postřikovač 416. 59 00 789
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Poz. Název Obj. č.  456/457 461/462/463 425/473P 435 475/473D  485  432  416
1 Vidlicová tryska se sadou trysek

2 výkyvné trysky k současnému ošetření dvou řádků jedné kultury.  
Možnost použití různých trysek.

49 00 477

2 Manometr s připojovacími prvky
Ke kontrole tlaku postřiku. Postřik lze aplikovat  
přesně požadovaným tlakem.

49 00 356

3 Trubka k postřiku stromů, dvoudílná, mosazná, 150 cm. Zvýšení dosahu, 
např. pro živé ploty, vysoké keře, apod. 49 00 528

4 Postřiková trubka, mosazná, 75 cm. 
Pohodlná práce u země s nosníkem trysek  
nebo krytem postřiku.

49 00 428

5 Postřiková trubka mosazná, 50 cm. 
Pohodlná práce s nosníkem trysek. 49 00 519

6 Teleskopická postřiková trubka, mosazná, 57 – 100 cm. 
Univerzální použití díky možnosti nastavení  
délky postřikovací trubky.

49 00 478

7 Teleskopická postřikovací trubka, materiál karbon,120 – 230 cm.
Z ultralehkého uhlíkového vlákna pro dlouhodobou práci ve větších výškách,  
celková hmotnost pouze 120 g.

49 00 445

Teleskopická postřikovací trubka karbonová 60 – 120 cm, 75 g. 49 00 457
8 Trubka k postřikovací stromů, karbonová, 120 cm. Celková hmotnost pouze 60 g.

Z ultralehkého uhlíkového vlákna pro dlouhodobou práci. 49 00 449

9 Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, mosaz
Možnost nastavení od jemného rozprášení po soustředěný proud postřiku, 
např. k bodovému ošetření ve větších vzdálenostech.

49 00 206

10 Tryska s nastavitelným tvarem postřiku plastová 
Nastavitelná od jemného rozprášení po soustředěný proud postřiku. 49 00 525

11 Sada trysek kompletní, 8 trysek.
Univerzální použití. 49 00 448

12 Postřikovací trubka 50 cm s tryskou pro plošný postřik. 
Univerzální postřiková trubka z téměř  
nerozbitného plastu.

49 00 439

13 Ruční ventil
Profesionální ruční ventil s přípojkou pro manometr,  
dětskou pojistkou a aretací dlouhodobého postřiku.

49 00 440

14 Prodlužovací trubka 50 cm.
Zvýšení dosahu. 49 00 513

15 Prodlužovací nástavec postřikovací trubky ohebný 15 cm.
Ohebné až 180°, např. pro individuální ochranu rostlin  
a čištění.

49 00 450

16 Teleskopická trubka cca 25 – 50 cm. 
Prodloužení pro ruční postřikovače 401/402 pro pohodlnou práci  
u země nebo nad hlavou.

49 00 628 - - - - - - - -

Kompletní program pro různé druhy použití
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Poz. Název Obj. č.  456/457 461/462/463 425/473P 435 475/473D 485 432 416

1* Sada těsnění, obsahuje všechna těsnění  
pro uvedené typy postřikovačů. 49 00 551 - - - - - - -
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5 Nosník trysek, 60 cm, se 2 tryskami,  
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po uzavření ručního ventilu a splňuje tak všechny aktuální předpisy.    49 00 539
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Nosník trysek, hliníkový, 120 cm, se 4 tryskami k ošetření ploch. 
Extrémně lehké provedení, lze nosit vpředu nebo vzadu. 
Pro všechny postřikovací trubky SOLO ručních postřikovačů.

49 00 299 -
8 Konstrukce k připevnění nosníku trysek, k instalaci za zády. 49 00 517 - - - -
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Kryt postřiku s tryskou pro plošný postřik F 02-80 
k ochraně vedlejších kultur. Zabraňuje rozstřikování jemných kapiček,  
ohraničuje postřikovanou oblast. Důležité při likvidaci plevele v bezprostřední  
blízkosti pěstovaných kultur a vodních nádrží.
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např. při hnojení nebo likvidaci plevele. 49 00 128

11 Ohebný nosník trysek, 60 cm, pro postřik dvou řádků. 49 00 411
13 Trojitá prstencová tryska. 49 00 184

Pro vysokotlaký postřikovač 433

14 Dvojitá tryska tvaru „Y“. 49 00 182
15 Prodlužovací trubka, 120 cm. 49 00 183
16 Nosník tří trysek, 60 cm. 49 00 181
17 Postřikovací trubka, 120 cm, s výměnnou tryskou. 49 00 185
18 Teleskopická prodlužovací trubka, 120 – 230 cm. 49 00 189
19 Čistič přístrojů k ochraně rostlin v lahvi s dávkovačem, 500 ml. 49 00 600 Pro všechny typy postřikovačů
20 Vysoce výkonný akumulátor 12 V pro typ 416 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah. 00 84 110 Vystačí až na 5 hodin trvalého provozu
21 Nosník z ušlechtilé oceli 100 cm se 4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75 cm. 49 00 300 Pro vysokotlaký postřikovač 43322 Prodlužovací hadice 10 m, včetně závěsného držáku hadice. 49 00 191

Nabíjecí kabel k nabíjení akumulátoru mimo tlakový postřikovač 416. 59 00 789




