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Ruční postřikovače řady Comfort 

SOLO  201C / 202C / 202CL

 Provozní výhody

• Široká a velice pohodlná rukojeť, která z rukou 
nevyklouzává ani během práce v rukavicích.

• Průhledná nádrž o objemu 1 a 2 litru s 
vyznačenou stupnicí objemu a velice stabilní 
základnou.

• Pro plné natlakování nádrže stačí pouze několik 
zdvihů pístu během několika mála sekund. 

• Maximální provozní tlak 3 bar.

• Univerzální kuželová tryska je nastavitelná od 
přímého proudu po jemné rozprašování.

• Bezpečnostní pojistný venti pro automatické 
uvolnění přebytečného tlaku uvnitř nádrže (při 
překročení max. provozního tlaku). 

• Uvolnění tlaku z nádoby lze skrze pojistný 
ventil provést samozřejmě také manuálně 
(např. po ukončení práce s postřikovačem)

• Otočná tryska u všech tří modelů 
umožňuje ošetřit listy rostlin proti 
škůdcům a chorobám i ze spodní strany.

• Model 202CL s 19cm dlouhou postřikovou 
trubkou umožňuje delší dosah a lepší 
přístup do jinak hůře přístupných míst.

• Držadlo postřikovačů je vybaveno 
možností aretace pro nepřetržitou aplikaci 
postřiku.

• Moderní a efektivní systém čerpadla.

• Nízká hmotnost pro pohodlné použití.

• Na uzávěru nádrže je prostor pro umístění 
např. nálepky s označením aktuálně 
používaného přípravku apod.

• Vyrobeno v Německu.

• Možnost flexibilnějšího a přímého zacílení 
(díky otočné trysce o 180°, případně 
prodlužovací trubce u modelu 202CL) 
umožňuje univerzální použití postřikovačů 
v domácnostech, na balkónech, zahradách 
nebo sklenících.

Model
Objednací číslo

201C
20102

202C
20202

202CL
20203

Pístové čerpadlo ANO

Objem nádrže (l) 1,0 2,0 2,0

Maximální tlak (bar) 3,0

Pojistný ventil ANO

Hmotnost (kg) 0,46 0,51 0,53

Tryska Nastavitelná kuželová tryska

Otočná tryska Otočná o 180°

Prodlužovací trubka - - 19 cm
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