
NOVINky V SOrTImENTU PrO rOk 2017

GaRDiM s.r.o.

Tel.: 313 033 172
Mobil: 724 111 207
Email: info@gardim.cz

www.gardim.cz

P



 profesionální čerpadlo

 tlustostěnná nádrž s velkým plnícím otvorem 
(průměr 11cm)

 aretace spouštěcího ventilu

 možnost využití řady příslušenství SOLO

 nosný popruh přes rameno

 přirozené rozšíření dosavadní PRO řady ručních 
postřikovačů 456/457/456Pro

 nové provedení nádrže

 ergonomické robustní držadlo

 držadlo umožňující upevnění trubky

 univerzální nastavitelná tryska

 aretace ručního ventilu

 možnost využití řady příslušenství SOLO

rUČNÍ POSTŘIkOVAČE

,

NoviNka

Solo 408, 409 Solo 458
Model 408 409

Objem nádrže [l] 5 7

Max. tlak [Bar] 2 2

Materiál těsnění NBR NBR

Délka trubky [cm] 40 40

Vlastní hmotnost [kg] 1,2 1,4

Objednací č. 4000108 4000109

Model 458

Objem nádrže [l] 9

Max. tlak [Bar] 3

Materiál těsnění NBR

Délka trubky [cm] 50

Vlastní hmotnost [kg] 3,0

Objednací č. 4000158

další ruční profesionální 
postřikovače  

v našem katalogu 



 olejivzdorný a multifunkční postřikovač s využitím  
ve stavebnictví, zahradnictví a dezinfekci

 ergonomicky tvarovaný spouštěcí ventil

 pístový manometr se 
zabudovaným pojistným 
ventilem

 praktický držák pro snad-
né uložení rozprašovací 
trubky

 postřikovací trubka 48 cm 
z plastu, otočná o 360˚,  
s mosaznou tryskou

 olejivzdorná hadice

 vysoká stabilita díky velké 
základní ploše

 možnost nastavení tlaku od 1 do 4 bar 

 tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům

 dlouhá hadice pro široký rádius záběru

 široké polstrované nosné pop-
ruhy

 možnost využití řady 
příslušenství SOLO

 příchytky k uchycení trubky 
postřiku

ZádOVý POSTŘIkOVAČ

,

NoviNka

Mesto Fix Plus
Model Fix Plus

Objem nádrže [l] 5

Max. tlak [Bar] 3

Materiál těsnění Viton

Délka trubky [cm] 48

Vlastní hmotnost [kg] 1,7

Objednací č. 3237FP

Solo 473P
Model 473P

Typ čerpadla píst

Objem nádrže [l] 12

Max. tlak [Bar] 4

Materiál těsnění NBR

Délka trubky [cm] 50

Vlastní hmotnost [kg] 4,2

Objednací č. 40001731



Profesionální systém popruhů
 kompatibilní se všemi typy zádových 
postřikovačů Solo 473, 425 a 475  
(Classic/Comfort/Pro) s výjimkou 435

 standardní výbava postřikovačů  
Solo 425 PRO a 475 PRO    

 nastavitelná výška a šířka hrudních 
popruhů dle indivuálních potřeb 
uživatele

 polstrování zad, ramenní popruhy 
a zejména integrovaný široký pás 
rovnoměrně rozděluje celkovou váhu 
stroje na ramena a bedra

 možnost bezpečnější  
a pohodlnější práce se strojem  
a současně prodloužení možné  
pracovní doby uživatele

Objednávací číslo:  49 00 599 

Rozměry  32 X 45 X 7 cm 

Materiál tkaniny  polyester 

Materiál polstrování  pěna 

Váha 450 g 

Vhodné pro Solo modely 425, 475 a 473

Oleje a čističe
objednací číslo objem označení

2700278 1l Kanystr

0083103 100ml  Profi olej pro 2T motory

0083104 1l Profi olej pro 2T motory

0083105 1l Profi olej pro 2T motory ve vylepšeném balení s dávkovačem

0083115 600ml  Profi olej pro 4T motory

0083163 300ml  Olej pro údržbu a opravy

4900600 500ml Čistič postřikovače

PŘÍSLUŠENSTVÍ, OLEJE A ČISTIČE

,

NoviNka


