Zcela nový SOLO zádový postřikovač řady CLASSIC

424

NOVA

NOVINKA!

SOLO CLASSIC

Postřikovač splňuje všechny základní

požadavky a reaguje na poptávku
především poloprofesionálních nebo
příležitostných uživatelů. Oslovuje
tedy nový zákaznický segment.
•

Provozní výhody

Průměr velkého plnícího hrdla je 124
mm. Součástí je lehce vyjímatelný filtr a
víko.

•

Vhodné pro aplikaci všech přípravků
určených na ochranu rostlin.

•

Snadná a rychlá údržba

•

•

Velké vnitřní čerpadlo je centrálně
umístěno tak, aby docházelo k prevenci úniku kapaliny a minimalizovala se
potřeba údržby.

Robustní zabudované držadlo umožňuje
snadnou přepravu a přenášení
postřikovače a také usnadňuje jeho
plnění a vyprázdňování.

•

Velká spodní základna zajišťuje výbornou
stabilitu také na nerovných površích.

•

Umístění tlakové páky do vertikální
polohy usnadní možnosti uskladnění.

•

Nezničitelná 50 cm dlouhá plastová
trubka postřiku může být bezpečně
uložena ve speciálním držáku trubky.
Tím je mj. univerzální tryska postřikovače
účinně chráněna před nečistotami
nebo poškozením. Výhodou je možnost
případného využití také trysek jiných
značek a výrobců, odpovídající platným
ISO standardům.

•

Robustní ruční uzamykatelný ventil
zaručuje pohodlný průběh aplikace bez
nežádoucího úniku kapaliny. Průsvitná
hadice o délce 1,3m je zesílena speciální
tkaninou.

•

Kompletní systém čerpadla a systém tlakovací páky může být vyměnen běžným
uživatelem bez potřeby speciálních
nástrojů.

Ergonomičnost a pohodlí
•

Nádrž a dolní základna jsou anatomicky
tvarované tak, aby co nejvíce vyhovovaly
tvaru lidské páteře. To ve spojení s pohodlnými ramenními popruhy významně
zvyšuje uživateli komfort, ulehčuje práci
a v neposlední řadě zvyšuje bezpečnost.

Praktický tvar
•

Nádrž kapaliny
představuje
typické
rysy SOLO
postřikovačů a
zahrnuje tedy
UV ochranu
pro dosažení
dlouhé
životnosti stroje
bez negativních dopadů
slunečního záření.
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•

Tvar nádrže postřikovače zajišťuje
minimální zbytkové (nevyužitelné)
množství postřiku.
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Zjednodušený design nového
zádového postřikovače SOLO 424
NOVA představuje spolehlivé,
praktické a pohodlné řešení pro
širokou škálu uživatelů.

Příslušenství
Pro tento zbrusu nový model SOLO 424 NOVA je k
dispozici kompletní škála dostupného příslušenství
SOLO. Náhradní díly jsou tak zabezpečeny na
mnoho let dopředu.

424 NOVA

Model

42422

Obj. číslo

Celkový objem (l)

16

Typ čerpadla

píst

Max. tlak (bar)

4

Trubka postřiku

50 cm, plastová

Čistá váha (kg)

5.1

Délka hadice

1.3

Součást balení

nastavitelná univerzální
tryska (dutý kužel)
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Nový přístup, nový zákaznický segment, ovšem stále
stejná špičková německá kvalita - to je SOLO 424 NOVA!
Postřikovače s plochým postranním
tvarem jsou obecně velice populární,
ovšem někdy mohou způsobit v očích
uživatelů zmatení a jejich nevhodný
design může vést k negativním reakcím.
Často zmiňovanými nevýhodami je
jejich neergonomické tvarování a
nepraktická funkčnost.
Nový model SOLO 424 NOVA je
zcela jiný. Svou cenou je na poli
takto tvarovaných modelů plně
konkurenceschopný, ovšem cílem je
jasné odlišení v designu a především
podstatně vyšší funkční hodnota pro
uživatele. Nečekejte a neakceptujte nic
míň než prověřenou SOLO kvalitu.

Centrálně
umístěný systém
čerpadla

Praktické držadlo

Tří stupňová možnost úpravy ramenních popruhů

Efektivní systém pro míchání kapaliny

Spolehlivá ochrana trysek a trubky
postřiku, ergonomický tvar nádrže
pro pohodlí a bezpečnost

Velká a pevná
základna
Páku čerpadla lze namontovat vlevo i vpravo
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SOLO CLASSIC

Velký plnící otvor

