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Model Obj. č. 433 40001331

Motor Honda 4takt GX 25
Zdvihový objem cm3 25
Hladina akustického tlaku dB(A) 82
Zaručená hladina akustického výkonu dB(A) 95
Vibrace m/s2 ≤ 2,5 

Obsah nádrže v litrech 20
Dvojitá tryska z ušlechtilé oceli
Regulace tlaku postřiku v barech až 30

Dávkované množství l/min
se standardní tryskou

1,0 l při 5 barech
1,7 l při 10 barech
2,0 l při 20 barech
2,4 l při 30 barech

Vlastní hmotnost kg 8,3

Obsah dodávky Postřikovací trubka 
z ušlechtilé oceli, manometr

Tento vysokotlaký postřikovač SOLO 
dosahuje regulovatelného pracovního 
tlaku až 30 barů, který umožňuje aplikovat 
velmi jemnou mlhu i ve větších výškách. 
Výkonný motor dodává značný výkon, 
který zajišťuje pomocí dvojčinného písto-
vého čerpadla při 30 barech dávkování až 
2,4 l/min. 
Postřikovač je vybaven 60 cm dlouhou 
postřikovou trubkou z nerezavějící oceli 
a manometrem na robustní rukojeti venti-
lu, který umožňuje kontrolu tlaku při libo-
volném použití. 
K dodávce patří také vysoce kvalitní trys-
ka s dvojitým plochým paprskem s plátky 
z ušlechtilé oceli.

Příslušenství 433   Obj. č.

1 Trojitá prstencová tryska 49 00 184
2 Dvojitá tryska tvaru „Y“ 49 00 182
3 Čistič přístrojů pro ochranu rostlin v lahvi 

s dávkovačem, 500 ml 49 00 600

4 Nosník z ušlechtilé oceli 100 cm se 4 tryskami + 
trubka z ušlechtilé oceli 75 cm 49 00 300

5 Teleskopická prodlužovací trubka,  
120 – 230 cm 49 00 189

6 Nastavitelná postřikovací trubka, 120 cm, 
s výměnnou tryskou 49 00 185

7 Nosník tří trysek, 60 cm 49 00 181
8 Prodlužovací trubka, 120 cm 49 00 183

Prodlužovací hadice 10 m, 
včetně závěsného držáku V2A (bez vyobr.) 49 00 191

Vysoký tlak a ušlechtilá ocel
Motorové postřikovače nesené na zádech

Model 
Obj. č.

416
4000116

Motor elektrický 
Výkon 12 V/5,2 Ah
Hladina akustického tlaku dB(A) < 70

Zaručená hladina akustického výkonu dB(A) < 70

Vibrace m/s2 ≤ 2,5 

Obsah nádrže l 20
Plochá postřikovací tryska 015-F 80
Regulace tlaku postřiku v barech 1,4/2,8
Dávkované množství l/min / l celkem 
se standardní tryskou

I  0,44 / 179 L
II   0,56 / 115 L

Vlastní hmotnost kg 6,4

Obsah dodávky Plastová postřikovací trubka, 
manometr, bederní popruh

–  Působivý výkon postřiku s čerpadlem 12 V
–  Ideální postřikovač s tlakem až 2,8 baru k použití ve sklenících a uzavřených  

prostorách – a samozřejmě i venku!
–  Bezúdržbový akumulátor 12 V, 5 Ah, doba nabíjení cca 3 hodiny  

(akumulátor 7,2 Ah součástí programu příslušenství)
–  Ergonomický tvar nádrže o objemu 20 l s pohodlnou  

polstrovanou zádovou částí
–  Téměř nerozbitná postřikovací trubka o délce 500 mm
–  Hadice o délce 1500 mm nabízí pohodlí pro celý rozsah  

pohybu paží
–  Robustní ruční ventil s manometrem s tlumičem vibrací
–  Tlak a dávkování postřiku je možné nastavit kolébkovým přepínačem ve dvou  

stupních – stupeň 1 = 1,4 baru, stupeň 2 = 2,8 baru
–  Postřikovací tryska s plochým paprskem podle norem ISO 
–  Násuvný držák pro postřikovací trubku 
–  Plastová nádrž odolná proti záření UV s označením hladiny postřiku
–  Velký plnicí a čisticí otvor
–  Odtoková hadice s uzavíracím kohoutem k vypuštění zbytku postřiku
–  Těsnění odolná proti všem prostředkům k ochraně rostlin
–  Široké polstrované pohodlné nosné popruhy s nastavením délky  

a stabilizačním bederním popruhem
–  Stabilní rám nádrže
–  Ochranný kryt akumulátoru a čerpadla odolný proti nárazům 
–  Snadná výměna akumulátorů
–  Kompaktní akumulátorový tlakový postřikovač o rozměrech 670/380/250 mm VxŠxH
–  Možnost použití kompletního programu příslušenství postřikovačů SOLO (mimo 433)

Bez hluku a emisí
Akumulátorový tlakový postřikovač




