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

USB
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BATTERY POWERED
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 Provozní výhody
• Postřikovač je vhodný pro aplikaci všech povolených přípravků na 

ochranu rostlin a tekutých hnojiv.

• Průhledná a pevná nádrž o objemu 1 litr se snadno rozpoznatelným 
množstvím aktuálně zbývajícího postřiku uvnitř nádrže.

• Flexibilní provedení sací trubice postřikovače umožňuje kompletní 
využití obsahu nádrže (bez zanechání nevyužitelného zbytkového 
postřiku) a současně umožňuje aplikaci i při otočení až o 360°.

•  Způsob rozprašování lze plynule nastavit otáčením postřikovací trysky - 
otáčením proti směru hodinových ručiček získáme úzký, silnější proud, 
otáčením ve směru hodinových ručiček získáme jemnou, rozptýlenou 
mlhu.

• Ergonomicky tvarované držadlo s jedním jednoduchým 
tlačítkem pro okamžitou aplikaci přípravku.

• Integrovaná lithum-iontová baterie pro nepřetržitý provoz až 
60 minut. 

Bateriový ruční postřikovač
SOLO 260

Bateriový ruční postřikovač SOLO 260 je praktický a 
univerzální pomocník do každé zahrady a domácnosti. 

Díky výkonnému a přitom malému akumulátorovému 
čerpadlu s lithio-iontovou baterií odpadává nutnost ručního 
tlakování. Komfort, nízkou hmotnost a jednoduchost 
použití ocení každý hobby uživatel.

Uživateli přitom umožňuje nepřetržitou aplikaci postřiku až 
po dobu 60-ti minut.

Model
Objednací číslo

260
26001

Baterie Lithium-iontová

Napětí/kapacita 3,7 V / 1,4 Ah

Objem nádrže 1 l

Tryska nastavitelná kuželová 
(kruhový postřik)

Vystříkané množství 0,33 l / min

Flexibilní aplikace

možnost aplikace i 
při otočení až o 360°             
(např. pro ošetření 
spodní strany listů)

Provozní doba cca 60 min.

Doba nabíjení cca 90 - 120 min. 

Hmotnost 0,3 kg

Součást balení
USB nabíjecí kabel
(adaptér do zásuvky 
není součástí balení)

    Nabíjení skrz 
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• Snadné a flexibilní nabíjení  
skrze USB-Port (nabíjecí kabel 
je součástí balení, adaptér do 
zásuky nikoli). 

• Doba nabíjení je zhruba 90 min. 


