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Urządzenia do ochrony roślin SOLO
Ochrona. Pielęgnacja. Dezynfekcja.
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Członek Zarządu

Ochrona i pielęgnacja roślin oraz upraw 

ma u nas długą tradycję – podobnie jak 

nasze przedsiębiorstwo. 

Firma została założona w 1948 

roku w stuttgarckim regionie upraw 

winorośli. Niewielki i lekki silnik 

dwusuwowy produkowany wówczas 

przez młodą fi rmę „Kleinmotoren GmbH” szybko znalazł 

zastosowanie w dziedzinie ochrony roślin.

Winnice w Stuttgarcie i okolicach były zachwycone urządzeniami 

nowej generacji, które znacznie ułatwiły pracę. Wreszcie można 

było pracować również samodzielnie – „solo”. Z tamtych czasów 

pochodzi dzisiejsza nazwa marki naszej fi rmy rodzinnej, którą 

dzisiaj prowadzi drugie pokolenie.

To, co nastąpiło później, jest do dziś ściśle związane z nazwą 

SOLO – przenośne urządzenia do ochrony roślin stosowane na 

całym świecie i cieszące się doskonałą renomą. Bez względu na 

miejsce, w których są wykorzystywane: ogrody w Niemczech, 

winnice we Francji, plantacje kakao w Ghanie, uprawy bawełny 

w Azji, czy też plantacje kawy w Ameryce Południowej. Urządzenia 

SOLO znajdują również zastosowanie w dezynfekcji dużych 

budynków.

W odpowiedzi na liczne wymagania i zastosowania opracowaliśmy 

ofertę urządzeń do ochrony roślin SOLO – od niewielkiego 

opryskiwacza ręcznego o pojemności jednego litra aż po 

wydajny opryskiwacz plecakowy z dużym zbiornikiem i mocnym 

silnikiem dwusuwowym. Bogaty asortyment akcesoriów stanowi 

uzupełnienie naszej oferty.

Mając przed sobą cel utrzymania przy sobie zadowolonych 

klientów oraz zyskanie nowych dzięki innowacyjnym i niezawodnym 

urządzeniom wysokiej jakości fi rmy SOLO, rozwijamy światową 

sieć sprzedaży, oferującą kompetentne doradztwo oraz 

wykwalifi kowany serwis poprzez sprzedawców SOLO.

Wolfgang Emmerich
Członek Zarządu

SOLO – pionier w dziedzinie przenośnych 
urządzeń do ochrony roślin
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Opryskiwacze ciśnieniowe ręczne

01   Metalowe 
tłoczysko pompy 

02  Zawór nadciśnieniowy

03  Regulowana
dysza uniwersalna

04  Duży
otwór do napełniania

05  Ergonomiczny i solidny uchwyt, 
umożliwiający operowanie również 
z założonymi rękawiczkami

06  Przezroczysty zbiornik ze skalą poziomu 
napełnienia: 
1,25 l (403) lub 2,0 l (404)

07  Stabilna podstawa z trzema punktami 
podparcia

Model
Nr katalogowy

403
4000103

404
4000104

Pompa tłokowa     
Pojemność zbiornika w l 1,25 2,0
Maks. ciśnienie robocze w barach 2 2
Zawór nadciśnieniowy
Ciężar bez napełnienia w kg 0,5 0,6

Małe, lekkie i poręczne, a przy tym solidne i z szerokim 
zakresem zastosowań – nowe kompaktowe opryskiwacze 
ciśnieniowe ręczne 403 i 404.
Duży otwór do napełniania umożliwia wlewanie środka 
do oprysku do zbiornika o pojemności 1,25 l lub 2,0 l bez 
rozlewania cieczy oraz wygodne usuwanie pozostałości.
Ciśnienie o maksymalnej wartości 2 barów wytwarza 
się pompą tłokową z metalowym tłoczyskiem. Niemal 
całą zawartość zbiornika można następnie rozpylić 
bez dodatkowego pompowania. Przed nadmiernym 
ciśnieniem chroni wbudowany zawór nadciśnieniowy.

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  rośliny balkonowe i tarasowe
–  prywatne ogrody
–  rośliny ozdobne i krzewy
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Opryskiwacze ciśnieniowe ręczne

01  Obracana
dysza

02  Dźwignia pompy

03  Dźwignia zwalniająca 
z możliwością 
zablokowania funkcji 
oprysku

04  Ergonomiczny uchwyt

05  Duży otwór do 
napełniania

06  Nóżki zapewniające 
stabilność

07  Pojemność
401=1 l / 402=2 l

08  Odporne uszczelki 
z Vitonu® 

09  Automatyczny zawór 
bezpieczeństwa

Model
Nr katalogowy

401
4000101

402
4000102

Pompa tłokowa     
Pojemność zbiornika w l 1,0 2,0
Maks. ciśnienie robocze w barach 2 2
Zawór nadciśnieniowy
Ciężar bez napełnienia w kg 0,4 0,5

Profesjonalnie wyposażone, małe opryskiwacze do 
najróżniejszych zastosowań. 
Solidna pompa wytwarza wymagane ciśnienie 
już po kilku ruchach. Wysokiej jakości dysza jest 
regulowana i wytwarza wszystkie stopnie rozpylenia: 
od strumienia do delikatnej mgły. 
Obracana dysza w wyposażeniu seryjnym 
umożliwia łatwe opryskiwanie nawet w bardzo 
trudno dostępnych miejscach, np. na spodzie liści. 
Wszechstronny pomocnik w domu i w oranżerii, dla 
hobbystów, do ochrony i pielęgnacji samochodu... 
W ofercie akcesoriów dostępna jest lanca 
teleskopowa wysuwana na 58 cm (patrz str. 16).

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  rośliny balkonowe i tarasowe
–  prywatne ogrody
–  rośliny ozdobne i krzewy
Czyszczenie
–  powierzchnie i przedmioty
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Na dużych powierzchniach do oprysku pojemność 
zbiornika musi być odpowiednio większa. Wygoda 
noszenia również. Oba modele serii BASIC LINE 
o pojemności 5,0 l (408) lub 7,0 l (409) zapewniają 
dostateczną ilość cieczy pozwalającą w razie 
potrzeby na oprysk dodatkowych kilku metrów 
kwadratowych. Wydajna pompa opryskiwacza 
pozwala po kilku ruchach uzyskać maksymalne 
ciśnienie robocze 2 bar w przeźroczystym zbiorniku z 
tworzywa sztucznego.
Oba modele wyposażone są w wygodny uchwyt 
i dźwignię pompy SOLO, a ponadto dostępna jest 
szeroka gama akcesoriów do oprysku SOLO dla tych 
urządzeń (patrz str. 16).
Duży otwór do napełniania w kształcie lejka pozwala 
na łatwe napełnianie i opróżnianie bez rozlewania 
cieczy. Regulowana uniwersalna dysza stożkowa 
umożliwia zmienny oprysk.

Opryskiwacze ciśnieniowe ręczne

01  Regulowana uniwersalna dysza 
stożkowa 

02
 Lanca 40 cm z tworzywa sztucznego 

(można zamocować na dźwigni pompy na 
czas transportu i przechowywania)

03  Ergonomiczny i solidny uchwyt tłoczyska 
pompy, umożliwiający pracę również z 
założonymi rękawiczkami

04  Wygodny uchwyt zaworu sterującego

05  Zawór nadciśnieniowy

06  Lekki, przezroczysty zbiornik z tworzywa 
sztucznego o pojemności 5,0 l (408) lub 7,0 l 
(409)

07  Stabilna podstawa z trzema punktami 
podparcia

08  Przewód wodny o długości 1,2 m

09  Metalowe tłoczysko pompy

Model
Nr katalogowy

408
4000108

409
4000109

Pojemność zbiornika w l 
(poj. nominalna)

5,0 7,0

Maks. ciśnienie robocze w barach 2,0
Ciężar bez napełnienia w kg 1,2 1,4
Dźwignia pompy / 
Uchwyt na lancę

Metal / Tak

Długość przewodu wodnego w m 1,2
Lanca opryskowa Tworzywo sztuczne, 40 cm
Dysza w komplecie Uniwersalna dysza stożkowa 

SOLO, regulowana

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  rośliny balkonowe i tarasowe
–  prywatne ogrody
–  rośliny ozdobne i krzewy
–  zwalczanie chwastów
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Opryskiwacze ciśnieniowe ręczne, naramienne

Model
Nr katalogowy

461
400016102

462
4000162

463
4000163

Pojemność zbiornika 
w l (poj. nominalna)

5,0 7,0 10,0

Maks. ciśnienie robocze w barach 3,0
Ciężar bez napełnienia w kg 1,2 1,5 1,7
Manometr Akcesoria
Długość przewodu wodnego w m 1,4
lanca opryskowa Tworzywo sztuczne, 50 cm
Dysza w komplecie Dysza płaskostrumieniowa 

i stożkowa SOLO

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  prywatne ogrody
–  rośliny ozdobne i krzewy
–  zwalczanie chwastów

Opryskiwacze SOLO 461, 462 i 463 wytwarzające 
ciśnienie robocze na poziomie 3 barów doskonale 
radzą sobie z najróżniejszymi zadaniami w ogrodzie 
i na terenach zielonych.
Długą pracę zapewniają zbiorniki o pojemności 5 l 
(461), 7 l (462), a nawet 10 l (463). Pompa o niskich 
oporach pracy i dużej pojemności wynoszącej 
270 cm3 wytwarza niezbędne ciśnienie oprysku. 
Duży otwór do napełniania i czyszczenia, uchwyt 
lancy oraz dwie dostarczane seryjnie dysze 
(płaskostrumieniowa i stożkowa) z praktyczną 
pokrywą do przechowywania to dodatkowe cechy 
tych atrakcyjnych opryskiwaczy.
Zbiornik z polietylenu odpornego na promieniowanie 
UV ułatwia kontrolę poziomu napełnienia, który 
można odczytać na skali zbiornika.

01  Dysza

02  Elastyczna lanca 
z polietylenu/włókna 
syntetycznego o dł. 
50 cm odporna 
na najwyższe 
obciążenia 
mechaniczne 
i chemiczne 

03  Automatyczny zawór 
nadciśnieniowy 3 bary

04  Szybkie blokowanie poprzez obrócenie 
uchwytu

05  Uchwyt na lancę

06  Otwór wlewowy o dużej średnicy (79 mm) 
ułatwiający napełnianie i czyszczenie po 
oprysku

07  Wysokociśnieniowy zbiornik z polietylenu, 
odporny na promieniowanie UV, 
z widocznym poziomem płynu w zbiorniku

08  Wygodny zawór sterujący z blokadą, 
z przyłączem opcjonalnego manometru

09  Pojemna pompa tłokowa
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457

Profesjonaliści wśród opryskiwaczy ciśnieniowych 
o pojemności zbiornika 5 i 7 litrów. Pompa o pojemności 
340 cm3 wytwarza ciśnienie robocze wynoszące 3 bary 
zaledwie po kilku ruchach tłokiem pompy. Opryskiwacze 
te są wyjątkowo solidne, proste w obsłudze i zupełnie 
niekłopotliwe w czyszczeniu. Również duży otwór do 
napełniania i czyszczenia sprawia, że są one liderem 
w swojej klasie. Aktualny poziom środka do oprysku 

Opryskiwacze ciśnieniowe ręczne, naramienne

można w każdej chwili wygodnie odczytać na zbiorniku. 
Niełamliwa lanca o długości 50 cm, solidne uchwyty 
z możliwością montażu manometru oraz asortyment 
dysz dołączonych do kompletu to tylko niektóre cechy 
jakościowe. Opryskiwacze wyróżnia długa żywotność 
i solidna konstrukcja dzięki tworzywom sztucznym 
odpornym na promieniowanie UV. Grube ścianki 
sprawiają, że zbiornik jest niemal niezniszczalny.

Model
Nr katalogowy

456
400015601

457
4000157

Pojemność zbiornika w l 
(poj. nominalna)

5,0 7,0

Maks. ciśnienie robocze w barach 3,0
Ciężar bez napełnienia w kg 2,5 2,6
Manometr Akcesoria Akcesoria
Długość przewodu wodnego w m 1,4 m
Lanca opryskowa Tworzywo sztuczne, 50 cm
Dysza w komplecie Dysza płaskostrumieniowa 

i stożkowa SOLO

01  Dysza obrotowa

02
 Uchwyt na lancę 

z tworzywa sztucznego 
lub mosiężną

03  Szybkie blokowanie 
tłoczyska poprzez obrót 
uchwytu

04
 Zawór bezpieczeństwa 

automatycznie wyrównuje 
nadmiar ciśnienia 
w zbiorniku

05
 Wyjątkowo pojemna 

pompa tłokowa – do 
wytworzenia ciśnienia 
roboczego wystarczy kilka 
ruchów tłokiem pompy

06  Elastyczna lanca

07  Praktyczny pas do 
noszenia

08  Dobrze widoczny poziom 
napełnienia zbiornika

09  Ergonomicznie 
ukształtowany uchwyt 
sterujący 

10  Manometr (wyposażenie 
opcjonalne)

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  duże prywatne ogrody
–  rośliny ozdobne, krzewy, uprawy
–  zwalczanie chwastów
Rolnictwo 
–  dezynfekcja, zwalczanie epizootii
Leśnictwo
–  pielęgnacja roślin, ochrona przed dziką 

zwierzyną
Czyszczenie
Rzemiosło
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Łatwa pielęgnacja roślin: Opryskiwacz wózkowy 
SOLO 453 dzięki dużym kółkom daje się wygodnie 
ciągnąć – atut, który ułatwia pracę na długich 
odcinkach w ogrodzie i w czasie transportu. 
Jednocześnie dzięki uchwytowi z regulacją 
wysokości wykonanemu z aluminium jego masa 
własna wynosi zaledwie 3,5 kg – prawdziwa waga 
piórkowa.

Opryskiwacz wózkowy

Model
Nr katalogowy

453
400015301

Pojemność zbiornika w l
(poj. nominalna)

11

Maks. ciśnienie robocze w barach 2
Ciężar bez napełnienia w kg 3,5
Kółka transportowe Tak
Regulacja uchwytu 
kierującego

Tak (blokowanie bez narzędzi)

Długość przewodu wodnego w m 2,5 (spiralny przewód wodny)
Lanca opryskowa Tworzywo sztuczne, 40 cm
Dysza w komplecie Uniwersalna dysza stożkowa 

Solo, regulowana

Już kilka ruchów tłokiem pompy wystarczy do 
wytworzenia ciśnienia w zbiorniku o pojemności 11 l. 
Dźwignia pompy jest solidna i na tyle duża, że można 
ją z łatwością objąć dłonią również przez rękawicę. 
Takie same cechy ma uchwyt z powłoką Softgrip. 
Duży zasięg pracy zapewnia spiralny przewód wodny 
o długości 3 m. 

01  Spiralny przewód wodny 3 m

02  Ergonomicznie 
ukształtowany uchwyt 
sterujący z funkcją 
blokowania w pozycji oprysk

03  Szybkie blokowanie 
tłoczyska poprzez obrót 
uchwytu

04  Duża dźwignia pompy 
ułatwiająca pompowanie 
z uchwytem na lancę

05  Regulowany 
aluminiowy 
uchwyt kierujący 
z powłoką 
Softgrip

06  Elastyczna 
lanca

07  Regulowana 
dysza uniwersalna

08  Zawór nadciśnieniowy

09  Pojemna pompa tłokowa do 
efektywnego wytwarzania 
ciśnienia

10  Przezroczysty zbiornik 
o pojemności 11  litrów 
odporny na promieniowanie 
UV, dobrze widoczny poziom 
napełnienia

11  Kółka transportowe 
zapewniające dobrą 
przyczepność do podłoża

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  średnie i duże prywatne ogrody
–  rośliny ozdobne, krzewy, uprawy
–  zwalczanie chwastów
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Opryskiwacze plecakowe

01  Wyjątkowa wydajność oprysku
Dwie dysze w wyposażeniu standardowym

02  Uchwyt na lancę

03  Elastyczna lanca

04  Szerokie, wyściełane pasy do noszenia 
z systemem regulacji długości

05  Zbiornik cieczy wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, odpornego na działanie 
promieni UV
Dzięki zastosowaniu wewnętrznego pojemnika 
ciśnieniowego
Nie jest poddany działaniu wysokiego ciśnienia, 
Dzięki czemu można było obniżyć jego masę
Zapewnia widoczność poziomu napełnienia 
zbiornika cieczą roboczą

06  Duży otwór ułatwiający napełnianie i czyszczenie

07  Długi przewód wodny zwiększa zasięg pracy

08  Dźwignia zaworu sterującego 
z ergonomicznymi wgłębieniami na palce

09  Zawór sterujący ze złączem manometru 
pozwalającym na dokładne dozowanie środka

10  Ergonomicznie ukształtowana, obrotowa 
dźwignia pompy, z możliwością 
indywidualnego dopasowania dźwigni dla osób 
prawo- i leworęcznych

11  Ręczna regulacja ciśnienia roboczego: 
1-2-3-4 bary

12  Uszczelki odporne na wszystkie środki ochrony 
roślin

13  Pompa o niskich oporach pracy

14  Stabilna rama zbiornika
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Opryskiwacze plecakowe

Te profesjonalne opryskiwacze plecakowe 
wyposażone w różnej wielkości zbiorniki oraz 
różne rodzaje pomp tworzą doskonałe warunki 
do dokładnego dozowania środków ochrony 
roślin. W zależności od zastosowania dostępne są 
z pompą tłokową (425/435/473 P) lub membranową 
(475/485/473 D).
Duże otwory umożliwiają wygodne napełnianie, 
a pompy działające z małym oporem umożliwiają 
wygodną pracę. 
Te solidne opryskiwacze ciśnieniowe odniosły 
światowy sukces dzięki następującym cechom: 
minimalne wymogi konserwacyjne, silny strumień 
cieczy, jednorodny oprysk bez wysiłku oraz niski 
ciężar dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.
Starannie opracowana oferta akcesoriów 
pozwala dobrać rozwiązania do szczególnych 
warunków użytkowania.

* z korkiem

Model
Nr katalogowy

425
4000125

435
4000135

475
4000175

485
4000185

473 P
400017301

473 D
400017302

Typ pompy Tłokowa/Membranowa   / -   / - - /  - /    / - - /  
Pojemność zbiornika w l 15 22 15 22 12 12
Maks. ciśnienie robocze w barach 4 / 6* 4 / 6* 4 4 4 4
Długość lancy w cm 50 50 50 50 50 50
Ręczna regulacja ciśnienia roboczego 
Manometr
Ciężar bez napełnienia w kg 4,5 5,1 4,6 5,2 4,2 4,3

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  duże prywatne ogrody, rośliny ozdobne, 

krzewy, uprawy
–  profesjonalne ogrodnictwo i pielęgnacja 

krajobrazu, szklarnie
–  szpalery, drzewa
–  zwalczanie chwastów
–  rośliny uprawne
Rolnictwo (modele membranowe)
–  dezynfekcja, zwalczanie epizootii
Leśnictwo
–  pielęgnacja roślin, ochrona przed dziką 

zwierzyną
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Opryskiwacze akumulatorowe, plecakowe

Również w zamkniętych pomieszczeniach nie trzeba 
rezygnować z efektywnej pracy i dużej wydajności. 
Dla tego rodzaju szczególnych zastosowań fi rma 
SOLO posiada w swojej ofercie dwa modele 
opryskiwaczy akumulatorowych plecakowych – 
416 oraz 417. Bezemisyjne i niemal zupełnie ciche 
opryskiwacze dozują środek do oprysku z dużego, 
przezroczystego zbiornika o pojemności 20 l (416) 
lub 25 l (417) wykonanego z bardzo wytrzymałego 
tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie 
UV. Mocne pompy 12 V, pracujące w dwóch 
zakresach pracy, wytwarzają ciśnienie aż do 4,3 bara, 
zapewniając wysoką wydajność. Niewielka masa 
własna gwarantuje brak zmęczenia podczas pracy. 
Po rozładowaniu akumulator ładuje się przy pomocy 
dołączonej ładowarki w ciągu kilku godzin. 
Ponadto oba modele mają wygodny, wyściełany 
stelaż z szerokimi, także wyściełanymi pasami 
naramiennymi.

01  Niełamliwa lanca 500 mm

02  Solidny zawór sterujący z manometrem 
uszczelnionym silikonem (416)

03  Uszczelki odporne na wszystkie środki ochrony 
roślin

04  Duży otwór ułatwiający napełnianie i czyszczenie

05  Wytłoczona skala poziomu napełnienia zbiornika 
l/gal

06  20-litrowy zbiornik o ergonomicznym kształcie 
z tworzywa sztucznego odpornego na 
promieniowanie UV z wygodnym wyściełanym 
osprzętem do noszenia i pasem biodrowym (416)

07  Przewód wodny o długości 1500 mm

08  Mocna pompa 12 V zamontowana w odpornej 
na uderzenia obudowie ochronnej, możliwość 
ustawienia ciśnienia i dawki oprysku w dwóch 
stopniach za pomocą przełącznika

09  Dysza płaskostrumieniowa zgodna z normą 
ISO 03-F80

10  Bezobsługowy akumulator ołowiowo-żelowy 12 V 
o krótkim czasie ładowania

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  duże prywatne ogrody, rośliny ozdobne, 

krzewy, uprawy
–  profesjonalne ogrodnictwo i pielęgnacja 

krajobrazu, szklarnie
–  szpalery, drzewa
–  zwalczanie chwastów
–  rośliny uprawne
Leśnictwo
–  pielęgnacja roślin

Niedostępny w UE.

Model 
Nr katalogowy

416
4000116

417
4000117000003

Silnik elektryczny   
Pojemność 12 V / 5,2 Ah 12 V / 9 Ah
Poziom ciśnienia akustycznego < 70 dB(A) < 70 dB(A)
Gwarantowany 
poziom mocy akust. < 70 dB(A) < 70 dB(A)

Przyspieszenie drgań  ≤ 2,50 m/s2 ≤ 2,50 m/s2

Poj. nominalna 20 l 25 l
Dysza płaskostrumieniowa

Ciśnienie robocze 
dwustopniowe 2,5  / 4,3 bara 2,5  / 4,3 bara

Wydajność l/min
z dyszą 
standardową

I 1,07 l/min
I I 1,42 l/min

I 1,07 l/min
I I 1,42 l/min

Ciężar bez napełnienia w kg 6,4 7,8
Lanca opryskowa Tworzywo sztuczne, 50 cm
W komplecie Manometr, pas biodrowy
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Opryskiwacze wysokociśnieniowe SOLO 433 i 434 dzięki 
zastosowanym w nich silniku 2- lub 4-suwowym uzyskują 
imponującą wydajność: regulowane ciśnienie robocze 
podwójnej pompy tłokowej osiąga nawet 30 barów, 
wytwarzając w ten sposób drobną mgłę, nawet na dużych 
wysokościach przy wydatku środka do 2 l/min. Przy 20 lub 
25 litrach pojemności użytecznej możliwe są długie cykle 
robocze bez konieczności uzupełniania środka do oprysku. 
Praktyczny króciec spustowy do opróżniania na spodzie 
zbiornika umożliwia dokładne spuszczenie pozostałości 
cieczy. Oba modele wyposażone są w lancę o długości 50 cm 
ze stali nierdzewnej i manometr znajdujący się na solidnym 
uchwycie szybkozamykającym do kontroli ciśnienia 
w zależności od zastosowania. Ponadto do wyposażenia 
standardowego należy wysokiej jakości podwójna dysza ze 
stali nierdzewnej. Użycie właściwych akcesoriów pozwala 
na pełne wykorzystanie wszystkich możliwości tego 
spalinowego opryskiwacza wysokociśnieniowego.

Plecakowe opryskiwacze wysokociśnieniowe 
z napędem spalinowym

Model
Nr katalogowy

433 
400013303

434
4000134000003

Silnik 4-suw. Honda GX 25 SOLO 2-T
Pojemność skokowa 25 cm3 28,9 cm3

Poziom ciśnienia akustycznego 82 dB(A) 82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 95 dB(A) 95 dB(A)
Przyspieszenie drgań ≤ 2 m/s2 ≤ 2 m/s2

Poj. nominalna 20 l 25 l
Dysza podwójna ze stali nierdzewnej
Ciśnienie robocze regulowane maks. do 30 barów do 25 barów

Wydajność l/min
z dyszą standardową

1,0 l przy 5 barach
1,7 l przy 10 barach
2,0 l przy 20 barach
2,4 l przy 30 barach

1,0 l przy 5 barach
1,7 l przy 10 barach
1,9 l przy 20 barach

Ciężar bez napełnienia 8,3 kg 9,5 kg
Manometr -
W komplecie Lanca ze stali nierdzewnej

01  Lanca o długości 50 cm ze stali nierdzewnej 

02  Solidny zawór sterujący z manometrem 
uszczelnionym silikonem

03  Duży otwór ułatwiający napełnianie i czyszczenie

04  Dysza podwójna

05
 Przezroczysty zbiornik o ergonomicznym 

kształcie z tworzywa sztucznego 
odpornego na promieniowanie UV 
z wygodnym wyściełanym osprzętem do 
noszenia i szerokim pasem do noszenia

06  Mocny 2-suwowy (434) lub 4-suwowy 
(433) silnik napędowy

07  Długi, wysokociśnieniowy przewód 
wodny zapewniający wygodną pracę

08  Układ tłumienia drgań

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
–  wyższe uprawy, takie jak drzewa i duże 

krzewy
–  sadownictwo
Rolnictwo
–  rośliny uprawne
Profesjonalne ogrodnictwo i pielęgnacja 
krajobrazu

Niedostępny w UE.
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Spalinowe opryskiwacze mgławicowe, 
plecakowe

01  Duży otwór ułatwiający napełnianie i czyszczenie 

02  Wysoka prędkość wylotowa powietrza z dyszy i duży zasięg

03  Pojemny zbiornik z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. 
Poziom w zbiorniku zawsze dobrze widoczny dzięki przejrzystym ściankom

04  Ergonomiczny uchwyt sterujący z regulacją prędkości, dawki oprysku 
i włącznikiem/wyłącznikiem

05  Duży zbiornik paliwa w połączeniu z ekonomicznym silnikiem gwarantuje długie 
cykle robocze

06  Wygodny, dostosowany do ciała stelaż na plecy z wyściełanymi pasami do 
noszenia i amortyzacją drgań

07  Konstrukcja ułatwiająca konserwację 

08  Bieżnia dmuchawy wykonana z bardzo odpornego tworzywa sztucznego zapewnia 
optymalną wydajność dmuchawy

09  Długa rura wylotowa z tworzywa sztucznego, obrotowa i swobodnie odchylana we 
wszystkich kierunkach

10  Nowoczesny, niskoemisyjny silnik 2-suwowy SOLO z powłoką cylindrów Nikasil® 
wydłużającą żywotność urządzeń

Właściwa dysza do każdej uprawy:
Do urządzenia SOLO 451 i PORT 423 oprócz dyszy szerokostrumieniowej dołączona jest 
również nasadka jedno- i dwukierunkowa. Dysza szerokostrumieniowa kieruje strumień 
oprysku nawet do 12 metrów (PORT 423). Przy zastosowaniu nasadki jednokierunkowej 
strumień oprysku ulega poszerzeniu. Dysza dwukierunkowa ułatwia dozowanie środka 
w uprawach rzędowych i pozwala również na oprysk roślin od dołu.

Światowy lider wśród 
opryskiwaczy.Dostępny ze zbiornikiem o pojemności 13 lub 20 litrów.
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Opryskiwacze mgławicowe SOLO należą do najczęściej kupowanych opryskiwaczy na 
świecie. Bez względu na obszar zastosowania – w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, 
w państwowych parkach i na terenach zielonych, w sadownictwie i uprawach winorośli, 
czy też na plantacjach kawy i kakao w Afryce i Ameryce Południowej – wszędzie 
doskonale się sprawdzają i są nieodłącznym elementem codziennej pracy. 
Sukces ma solidne podstawy: urządzenia fi rmy SOLO wyróżniają się z jednej strony 
tym, że nie tylko są lekkie, ale również mają imponującą wydajność oprysku. Cechy 
te powodują, że sprzęt ten jest ekonomicznym i ekologicznym wyborem do ochrony 
upraw i plantacji. Z drugiej strony urządzenia do ochrony roślin SOLO charakteryzuje 
solidna konstrukcja i prosta obsługa. W efekcie od dziesięcioleci są one warunkiem 
bogatych plonów. Najnowocześniejsza technologia silników SOLO jest odpowiedzialna 
za niskie zużycie paliwa, niższą emisję spalin oraz wysoką wydajność pracy – również 
w ekstremalnych warunkach temperaturowych.
Poza ochroną roślin opryskiwacze te stosuje się też do dezynfekcji i zwalczania 
pasożytów – w oborach, stajniach, magazynach, na statkach, w kontenerach i wagonach. 
Oferta akcesoriów (patrz str. 19) nadaje opryskiwaczom mgławicowym SOLO 451 
i PORT 423 jeszcze bardziej wszechstronny charakter. I tak na przykład opylacz zamieni 
opryskiwacz PORT 423 w urządzenie do opylania.
Do zwiększenia zasięgu opryskiwaczy mgławicowych SOLO wystarczy uzupełnić 
wyposażenie o dostępną u nas pompę cieczy. Pozwoli ona na zastosowanie rur 
wylotowych i oprysku w górę, przy niezmiennym strumieniu oprysku i stałej wydajności.

Model
Nr katalogowy

451 
400015101

451-02
400015102

423 Port 
4000123011 

Silnik SOLO 2-suwowy SOLO 2-suwowy SOLO 2-suwowy
Pojemność skokowa 66,5 cm3 66,5 cm3 72,3 cm3

Moc 2,1 kW / 2,9 KM 2,1 kW / 2,9 KM 3,0 kW / 4,1 KM
Poziom ciśnienia akustycznego 94 dB(A) 94 dB(A) 97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWAeq 103 dB(A) 103 dB(A) 110 dB(A)
Przyspieszenie drgań ≤ 2,0 m/s2 ≤ 2,0 m/s2 ≤ 6,3 m/s2

Pojemność zbiornika 13 l 20 l 12 l
Wydatek powietrza maks. 1400 m3/h 1400 m3/h 1400 m3/h
Zasięg w poziomie 11,5 m 11,5 m 12 m
Ciężar bez napełnienia 10,8 kg 10,8 kg 11,0 kg

W komplecie Dysza specjalna SOLO z poczwórnym dozowaniem, dysza szerokostrumieniowa, 
nasadka jedno- i dwukierunkowa, podwójna nasadka kratowa

Rozsiewacze granulatu

Nasiona, nawozy, np. po wertykulacji, 
sól drogowa, sorbenty, środki 
czyszczące, granulowane wapno, karma 
dla ptaków, karma dla dzikich zwierząt, 
piach...
Wbudowane mieszadło zapewnia 
równomierne dostarczanie materiału 
do obrotowej płyty rozdzielającej 
napędzanej ręcznie korbą. 
Przy pomocy tego narzędzia można 
rozrzucić nawet 9 kg granulatu po 
nierównym terenie, który nie jest 
odpowiedni dla narzędzi na kółkach.
Rozsiewacz jest zawieszony na 
regulowanej uprzęży, którą należy 
zawiesić z przodu ciała. Duży otwór 
ułatwia napełnianie, a osłona pyłowa 
chroni użytkownika przed szkodliwym 
pyłem.
Nr katalogowy 4000121

01  Duży otwór ułatwiający 
napełnianie i czyszczenie 

02  Szczelna pokrywa 
przykręcana nie 
przepuszcza pyłu

03  Uprząż

04  Duży zbiornik 
o pojemności 9 l

05  Solidne, wbudowane 
mieszadło

06
 Tarcza rozsiewająca 

z dużymi płytkami 
zapewnia dostateczne 
napełnienie granulatem 
i równomierny rozsiew

07  Lekkobieżny napęd 
z korbą ręczną

Przykłady zastosowań:
Ochrona roślin 
– profesjonalne ogrodnictwo i pielęgnacja krajobrazu
– rośliny uprawne
– wysokie drzewa
– sady i uprawa winorośli
– plantacje
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Pos. Lanzen Best.-Nr.   UVP € 403
404

408
409

401
402

461
462
463
453

456
457

473 P
425
475

473 D 
475
485

416
417

1 Teleskoprohr ca. 25 - 50 cm
Verlängerung für die Handspritzen 401/402 zur bequemen Arbeit 
am Boden oder über Kopf.

49 00 628 8,90 - - - - - - -

2 Spritzrohr 50 cm mit Flachstrahldüse. 
Universalspritzrohr aus nahezu unzerbrechlichem 
Spezialkunststoff.

49 00 439 13,50 - -

3 Verlängerungsrohr 50 cm
Erhöhung der Reichweite. 49 00 513 10,50 - -

4 Spritzrohr, Messing, 50 cm. 
Bequemes Arbeiten mit Spritzbalken. 49 00 519 12,90 - -

5 Spritzrohr, Messing, 75 cm. 
Bequemes Arbeiten mit Spritzbalken oder Spritzschirm 
in Bodennähe.

49 00 428 13,90 - -

6 Teleskop-Spritzrohr, Messing, 57 - 100 cm. 
Universelle Anwendung durch individuelle 
Einstellung der Spritzrohrlänge.

49 00 478 31,50 - -

7 Baumspritzrohr, 2 teilig, Messing, 150 cm. Erhöhung der 
Reichweite, z.B. für Spalierbäume, hohe Büsche etc. 49 00 528 21,90 - -

8 Baumspritzrohr Carbon, 120 cm. Gesamtgewicht nur 60 g.
Aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten. 49 00 449 26,90 - -

9 Teleskop-Spritzrohr Carbon,120 - 230 cm.
Aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten 
in hohen Spritzbereichen, Gesamtgewicht nur 120 g.

49 00 445 53,50 - -

10 Teleskop-Spritzrohr Carbon 60-120 cm, 75 g. 49 00 457 40,90 - -
11 Spritzrohrverlängerung biegsam 15 cm

Biegbar bis 180°, z.B. für individuelle Pfl anzenschutz- und 
Reinigungsarbeiten.

49 00 450 13,90 - -

12 Flexible Spritzzange, 60 cm, für Behandlung von Doppelzeilen. 49 00 411 32,90 - -
13 Spritzbalken, 60 cm, mit 2 Düsen, bequeme Behandlung 

von Doppelreihen und größeren Flächen. 49 00 514 24,50 - -
14 Spritzbalken Alu, 120 cm, mit 4 Düsen zur Flächenbehandlung. 

Extrem leicht, mit Rückenspritzen vorne oder hinten tragbar. 
Für alle SOLO Spritzrohre manueller Spritzen anwendbar.

49 00 299 40,90 - -

15 Befestigungszusatz, für rückwärtigen Anbau von Spritzbalken Alu. 49 00 517 39,50 - - - - - -

empfehlenswert geeignet nicht empfehlenswert - ungeeignet / passt nicht

Akcesoria do opryskiwaczy 
ciśnieniowych i plecakowych

Poz. Lance Nr kat.    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1 Lanca teleskopowa ok. 25–50 cm.
Przedłużacz dla opryskiwaczy ręcznych 401/402 umożliwiający bezpieczną pracę 
przy ziemi lub na wysokości.

49 00 628

2 Lanca opryskowa 50 cm z dyszą płaskostrumieniową. 
Lanca uniwersalna z prawie niełamliwego tworzywa specjalnego. 49 00 439

3 Lanca przedłużająca 50 cm.
Do zwiększenia zasięgu. 49 00 513

4 Lanca opryskowa, mosiężna, 50 cm.
Wygodna praca z belką opryskową. 49 00 519

5 Lanca opryskowa, mosiężna, 75 cm.
Wygodna praca z belką opryskową lub parasolem ochronnym do zastosowań przy 
gruncie.

49 00 428

6 Teleskopowa lanca opryskowa, mosiężna, 57–100 cm.
Uniwersalność zastosowań dzięki regulacji długości. 49 00 478

7 Lanca do oprysku drzew, 2-częściowa, mosiężna, 150 cm.
Zwiększenie zasięgu oprysku, np. drzew szpalerowych, wysokich zarośli itd. 49 00 528

8 Lanca do oprysku drzew z włókien węglowych, 120 cm. Łączny ciężar tylko 60 g.
Z ultralekkich włókien węglowych, praca bez zmęczenia. 49 00 449

9 Teleskopowa lanca opryskowa z włókien węglowych,120–230 cm.
Z ultralekkich włókien węglowych, umożliwiająca pracę bez zmęczenia przy dużej 
wysokości oprysku, łączny ciężar tylko 120 g.

49 00 445

10 Teleskopowa lanca opryskowa z włókien węglowych 60–120 cm, 75 g. 49 00 457
11 Lanca przedłużająca elastyczna 15 cm.

Giętka do 180°, np. do prac specjalnych w zakresie ochrony roślin i czyszczenia. 49 00 450

12 Lanca giętka 60 cm, do oprysku podwójnych rzędów. 49 00 411
13 Belka opryskowa, 60 cm, z dwiema dyszami, wygodny oprysk podwójnych rzędów 

i dużych powierzchni. 49 00 514

14 Belka opryskowa, aluminiowa, 120 cm, z 4 dyszami do oprysku powierzchni. 
Niezwykle lekka, do noszenia z przodu lub z tyłu. 
Dla wszystkich lanc rozpraszających SOLO do ręcznego oprysku.

49 00 299

15 Element mocujący do montażu z tyłu aluminiowej belki opryskowej. 49 00 517

Zalecane Nadaje się Niezalecane Nie nadaje się/nie pasuje
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Pos. Düsen und Spritzschirme Best.-Nr.   UVP € 403
404

408
409

401
402

461
462
463
453

456
457

473 P
425
475

473 D 
475
485

416
417

1 Düsensatz komplett mit 9 Düsen
Universelle Anwendung. 49 00 574 17,50 - -

2 Hochstrahldüse Kunststoff 
Verstellbar von Feinzerstäubung bis Weitstrahl. 49 00 525 6,50 - -

3
Hochstrahldüse Messing
Verstellbar von Feinzerstäubung bis Weitstrahl, 
z.B. punktuelle Behandlung auf große Distanz möglich.

49 00 206 10,50 - -

4 Kleiner Spritzschirm, zum Punktspritzen z.B. beim Düngen oder 
der Unkrautbekämpfung. 49 00 128 8,90 - -

5

Spritzschirm, mit Flachstrahldüse F 02-80 
zum Schutz der Nebenkultur. Verhindert Abdrift feiner Tröpfchen, 
begrenzt Spritzbereich. Wichtig für die Unkrautbekämpfung in 
unmittelbarer Nähe von Kulturpfl anzen und Teichen.

49 00 430 17,50 - -

6
Gabeldüse mit Düsensatz
2 Düsen schwenkbar zur gleichzeitigen Behandlung zweier 
Reihen einer Kultur. Vielseitiger Düseneinsatz möglich.

49 00 477 18,50 - -

Pos. Dichtungssätze Best.-Nr.   UVP € 403
404

408
409

401
402

461
462
463
453

456
457

473 P
425
475

473 D 
475
485

416
417

11) Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen. 49 00 551 11,50 - - - - - - -

21) Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen. 49 00 441 8,90 - - - - - - -

31) Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen. 49 00 442 11,50 - - - - - - -

41) Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen. 49 00 443 11,50 - - - - - - -

3 421 5

Pos. Sonstiges Zubehör Best.-Nr.   UVP € 403
404

408
409

401
402

461
462
463
453

456
457

473 P
425
475

473 D 
475
485

416
417

1
Handventil-Satz
Profi handventil mit Manometeranschluss, 
Kindersicherung und Dauerbetrieb.

49 00 440 18,90 - -

2
Manometer mit Anschlußteilen
Zur Spritzdruckkontrolle. Das Spritzmedium kann präzise 
mit dem gewünschten Druck ausgebracht werden.

49 00 356 18,90 - -

3 Kugelventil-Filter, 0,35 bar, verhindert Nachtropfen beim Abstellen              
des Hand-Ventils und erfüllt damit alle aktuellen Vorschriften.        49 00 539 7,90 - -

4 Pfl anzenschutzgerätereiniger in Dosierfl asche 500 ml 49 00 600 8,10

5 Hochleistungs-Akku 12 V mit erhöhter Kapazität 7,2 Ah für bis zu 
5 Std. Dauerbetrieb für Akkuspritze 416 00 84 110 69,90 - - - - - - - 2

Ladekabel für Akku-Aufl adung außerhalb der Akkuspritze 416. 59 00 789 17,90 - - - - - - - 2

Poz. Dysze i parasole ochronne Nr kat.    
 
 
 

1 Komplet 9 dysz
Do ogólnego zastosowania.

2 Dysza z regulowanym stopniem rozpylenia, tworzywo sztuczne 
Regulacja od rozpylania mgłowego do strumienia o dużym zasięgu.

3
Dysza z regulowanym stopniem rozpylenia mosiężna
Regulacja od rozpylania mgłowego do strumienia o dużym zasięgu, możliwy jest np. 
punktowy oprysk na dużą odległość.

4 Mały parasol ochronny, do oprysku punktowego, np. przy nawożeniu lub 
zwalczaniu chwastów.

5
Parasol ochronny z dyszą płaskostrumieniową F 02-80 
do ochrony upraw sąsiednich. Zapobiega przenoszeniu się drobnych kropli, 
ogranicza zasięg oprysku. Ważne przy zwalczaniu chwastów w bezpośrednim 
sąsiedztwie roślin hodowlanych i stawów.

6
Dysza widełkowa z zestawem dysz
2 ruchomo mocowane dysze do jednoczesnego oprysku dwóch rzędów uprawy. 
Dostępny uniwersalny zestaw dysz.

Poz. Zestawy uszczelek Nr kat.    
 
 
 

1 Zestaw uszczelek, zawiera wszystkie elementy uszczelniające do wymienionych 
typów opryskiwaczy. 49 00 551

2 Zestaw uszczelek, zawiera wszystkie elementy uszczelniające do wymienionych 
typów opryskiwaczy. 49 00 441

3 Zestaw uszczelek, zawiera wszystkie elementy uszczelniające do wymienionych 
typów opryskiwaczy. 49 00 442

4 Zestaw uszczelek, zawiera wszystkie elementy uszczelniające do wymienionych 
typów opryskiwaczy. 49 00 443

Poz. Pozostałe akcesoria Nr kat.    
 
 
 

1
Zawór sterujący w zestawie
Profesjonalny zawór sterujący z przyłączem manometru, 
zabezpieczenie przed dziećmi i funkcja pracy ciągłej.

49 00 440

2
Manometr ze złączkami
do kontroli ciśnienia oprysku Precyzyjne opryskiwanie 
cieczą roboczą o żądanym ciśnieniu.

49 00 356

3 Filtr z zaworem kulowym, 0,35 bar, zapobiega kapaniu po wyłączeniu zaworu 
sterującego, dzięki czemu spełnia wymogi wszystkich aktualnych przepisów.        49 00 539

4 Środek do czyszczenia opryskiwaczy, butelka z dozownikiem, 500 ml 49 00 600

5 Wydajny akumulator 12 V o podwyższonej pojemności 7,2 Ah, zapewnia 
nawet do 5 godzin pracy opryskiwaczem Solo 416 00 84 110

Kabel do ładowania akumulatora poza opryskiwaczem akumulatorowym 416. 59 00 789

2) Tylko dla modelu 416
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Pos. Bezeichnung Best.-Nr.   UVP € 433 434

1 Verlängerungsrohr, 120 cm 49 00 183 20,90

2 3-fach Düsenlanze, 60 cm 49 00 181 22,90

3 Sprühlanze 120 cm, mit Wechseldüse 49 00 185 52,50

4 Teleskop-Verlängerungsrohr, 120 – 230 cm 49 00 189 40,90

5 Edelstahl Spritzbalken 100 cm, mit 4 Düsen + Edelstahl Spritzrohr 75 cm 49 00 300 45,90

6 3-fach Ringdüse 49 00 184 22,90

7 Doppeldüse Y 49 00 182 13,90

8 Verlängerungsschlauch 10 m inkl. Haltebügel V2A 49 00 191 40,90

9 Pfl anzenschutzgerätereiniger in Dosierfl asche 500 ml 49 00 600 8,10

-

ø 2,2 mm +

ø 2,7 mm

Akcesoria do opryskiwaczy 
plecakowych silnikowych

Poz. Nazwa Nr kat.   
1 Lanca przedłużająca, 120 cm 49 00 183
2 Lanca z trzema dyszami, 60 cm 49 00 181
3 Lanca rozpylająca, 120 cm, z regulacją strumienia oprysku 49 00 185
4 Teleskopowe przedłużenie lancy, 120–230 cm 49 00 189
5 Belka opryskowa ze stali szlachetnej 100 cm z 4 dyszami + lanca ze stali szlachetnej 75 cm 49 00 300
6 Potrójna dysza pierścieniowa 49 00 184
7 Podwójna dysza Y 49 00 182
8 Przewód wodny przedłużający 10 m z pałąkiem V2A 49 00 191
9 Środek do czyszczenia opryskiwaczy, butelka z dozownikiem, 500 ml 49 00 600

Zalecane Nadaje się Niezalecane Nie nadaje się/nie pasuje
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Pos. Bezeichnung Best.-Nr.   UVP € 423 444 451

1 Stäubeteil ermöglicht Umrüstung zum Stäubegerät 49 00 233 66,90 - -

2 ULV-Düse inkl. Dosiereinrichtung 4900169 49 00 479 43,90

3 Doppeldüse zur Sprühstrahlverbreiterung oder gleichzeitigen Behandlung zweier Reihen einer Kultur, mit 
Aufsatzdüsen auch in engen Reihen einsetzbar

49 00 137 28,50

4
ULV-Dosiereinrichtung 
Ausbringung sehr kleiner Mengen hochkonzentrierter Wirkstoffe (Ultra-Low-Volume Verfahren) bei hoher 
Dosiergenauigkeit. Mit Feindosierung und Microfi lter

49 00 169 34,90

5 Verlängerungsrohr 60 cm 
mehrfach kombinierbar in Verbindung mit Flüssigkeitspumpe

49 00 333 15,50

6 Mixbehälter 1 Liter, mit praktischer Dosierkappe 27 00 278 5,60

7 Flüssigkeitspumpe 
Erhöhung der Ausbringmenge sowie Reichweitenvergrößerung bei Verlängerung

44 00 114 87,90 - -

8
Flüssigkeitspumpe 
Erhöhung der Ausbringmenge sowie Reichweitenvergrößerung bei Verlängerung

44 00 117 87,90 - -

44 00 235 87,90 - -

9 Pfl anzenschutzgerätereiniger in Dosierfl asche 500 ml 49 00 600 8,10

1 2

3 4

5 6

7 8

-

Akcesoria do opryskiwaczy 
mgławicowych silnikowych

Poz. Nazwa Nr kat.   
1 Opylacz umożliwia rozpylanie pyłów i granulatów 49 00 233
2 Dysza ULV wraz z urządzeniem dozującym 4900169 49 00 479

3 Dysza podwójna do poszerzenia strumienia oprysku lub równoczesnego oprysku dwóch rzędów jednej uprawy, przy 
zastosowaniu dysz nasadowych możliwość stosowania również do wąskich rzędów

49 00 137

4
Urządzenie dozujące ULV 
Do opryskiwania wysoko skoncentrowanymi środkami chemicznymi przy zapewnieniu bardzo dużej wydajności oprysku 
(metoda Ultra Low Volume). Z dokładnym dozowaniem i mikrofi ltrem

49 00 169

5 Dodatkowa rura wylotowa 60 cm 
możliwość różnorodnego łączenia z pompą cieczy

49 00 333

6 Zbiornik do mieszania 1 l, z praktyczną nasadką dozującą 27 00 278

7 Pompa cieczy 
Podwyższa wydajność oprysku, zwiększa zasięg przy lancy przedłużającej

44 00 114

8
Pompa cieczy 
Podwyższa wydajność oprysku, zwiększa zasięg przy lancy przedłużającej

44 00 117

44 00 235

9 Środek do czyszczenia opryskiwaczy, butelka z dozownikiem, 500 ml 49 00 600

Zalecane Nadaje się Niezalecane Nie nadaje się/nie pasuje
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Pfl
 a

n
ze

n
sc

h
u

tz

Balkon- und Terrassenpfl anzen

Privatgarten, Zierpfl anzen, Sträucher

großer Privatgarten, Zierpfl anzen, Sträucher, Kulturen

professioneller Garten- und Landschaftsbau, Gewächshäuser

Spaliergehölze, Bäume          
Höhere Bäume *
Unkrautbekämpfung

landwirtschaftliche Kulturen

La
n

d
w

ir
t-

sc
h

af
t

Raumkulturen: z.B. Obstbau, Weinbau, Plantagenbetriebe

Pfl anzenschutz

Desinfektion

Seuchenbekämpfung           

Fo
rs

t-
w

ir
t-

sc
h

af
t Kulturpfl ege

Wildverbissschutz

Reinigung

Handwerk

The Sprayer Company
German Technology since 1948

Odpowiednie rozwiązanie SOLO 
do każdego zastosowania.

Służymy poradą:

Zmiany konstrukcji i cen zastrzeżone.
Wszystkie oferowane modele są dostępne 
do wyczerpania zapasów. Katalog stanowi 
informację handlową i nie może być uznawany 
za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu 
Cywilnego.
915 001 153  1/2014

Przykłady zastosowania opryskiwaczy i opryskiwaczy mgławicowych SOLO

O
ch

ro
na

 ro
śl

in

Rośliny balkonowe i tarasowe
Prywatne ogrody, rośliny ozdobne, krzewy
Duże prywatne ogrody, rośliny ozdobne, krzewy, uprawy
Profesjonalne ogrodnictwo i pielęgnacja krajobrazu, szklarnie
Szpalery, drzewa
Wysokie drzewa
Zwalczanie chwastów
Rośliny uprawne w ogólnym zakresie

Ro
ln

ic
tw

o Uprawy przestrzenne, np. sady, uprawy winorośli, plantacje
Ochrona roślin
Dezynfekcja
Zwalczanie epizootii

Le
śn

ic
-

tw
o Pielęgnacja roślin

Ochrona przed dziką zwierzyną

Czyszczenie
Rzemiosło

*z odpowiednimi akcesoriami

Ul. Sosnowiecka 91
31-345 Kraków

tel.  12 638 20 55
fax. 12 636 64 65

www.solopolska.com.pl
e-mail: biuro@extech.com.pl

SOLO Kleinmotoren GmbH
Postfach 60 01 52 
71050 Sindelfingen
Telefon 0 70 31 /  301 -  0
Fax  0 70 31 /  301 -  149
www.solo-germany.com
E-mail :  export@solo-germany.com


