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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Ruční 5l a 7l postřikovače 

SOLO 211 / 212

 Provozní výhody

• Nádrž s vyznačenou stupnicí objemu, velice 
stabilní základnou a odolností vůči UV záření.

• Dostatečně dlouhý a široký ramenní popruh 
pro pohodlnou manipulaci.

• Moderní a efektivní systém čerpadla pro 
snadnou a efektivní práci.

• Robustní držadlo postřikovače nabízí hned 
tři funkce. Kromě samotného tlakování 
slouží také ke snadné manipulaci a uchopení 
postřikovače. V neposlední řadě je součástí 
držadla také integrovaný držák pro uchycení 
postřikové trubky.

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

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

• Robustní ruční ventil s možností aretace pro 
stálý postřik. 

• Plastová postřiková trubka je vyrobena z 
pružného a odolného materiálu.

• Stabilní základna nádrže.

• Nastavitelná kuželová tryska.

• Postřikovače jsou vyrobeny v Německu.

• K postřikovačům je dostupná kompletní škála 
doplňkového příslušenství SOLO.

Model
Objednací číslo.

211
21101

212
21201

Pístové čerpadlo ANO ANO

Objem nádrže (l) 5,0 7,0

Max. provozní tlak (bar) 3

Hmotnost (kg) 1,2 1,5

Délka hadice (m) 1,2

Postřiková trubka plastová, 50 cm

Ramenní popruh ANO

Tryska v balení Nastavitelná kuželová tryska

Oba modely jsou vzhledem ke 
svým vlastnostem a velikosti určené 
pro všechny běžné uživatele pro 
pohodlnou a efektivní práci na 
zahradě, v sadech, ve sklenících apod.

Postřikovače SOLO 211 (5 l) a SOLO 212 
(7 l) jsou postřikovače německé výroby 
pro snadnou práci při aplikaci přípravků 
na ochranu rostlin proti škůdcům a 
chorobám.
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