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 Provozní výhody
• Postřikovač SOLO 411 je vhodný pro 

aplikaci všech povolených přípravků na 
ochranu rostlin a tekutých hnojiv.

• Výkonné a odolné čerpadlo s jednodu-
chým spínačem (zapnout/vypnout).

• Kompaktní Lithium-iontová baterie                 
- vyjímatelná a zvnějšku lehce přístupná.

• Až tři hodiny nepřetržitého provozu 
baterie na jedno plné nabití.

• Pevná konstrukce, snadná na údržbu.

 Ergonomický komfort
• 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 během 
práce.

 Praktické provedení
• Nádrž kapaliny o objemu 10l 

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

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

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

• Tvar nádrže zajišťuje minimální zbytkové 
(nevyužitelné) množství postřiku. 

Zádový bateriový postřikovač 
SOLO 411

• Velká spodní základna zajišťuje výbornou 
stabilitu také na nerovných površích. 

• Vysoce odolná, 50 cm dlouhá plastová 
trubka postřiku může být bezpečně 
uložena ve speciálním držáku trubky. Tím 
je také nastavitelná tryska postřikovače 
účinně chráněna před nečistotami 
nebo poškozením.

• Výhodou je možnost případného 
využití trysek jiných výrobců podle 
platných ISO standardů.  

Model SOLO 411 o objemu 10l je zcela 
jednoduše ovladatelný bateriový 
postřikovač určený pro všechny běžné 
uživatele. Umožňuje pohodlnou práci 
ve sklenících, sadech, zahradách apod. 

Tento lehký postřikovač je vybaven 
lithio-iontovou baterií (součást balení)
umožňující až 3 hodiny souvislé práce. 

Model
Objednací číslo

411
41101

Baterie (součást balení) Lithium-iontová

Napětí/kapacita baterie 11,1 V / 2,5 Ah

Plnící objem nádrže 10 l

Vystříkané množství 0,6-1,16 l / min.

Vystříkané množství na 
jedno nabití až 110 l

Pracovní tlak 2,5 bar (jeden stupeň)

Provozní doba na jedno 
nabití cca 170 min.

Doba nabíjení cca 120 min.

Postřiková trubka 50 cm, plastová

Tryska nastavitelná univezální 
kuželová tryska 

Hadice 1,3 m, zesílena speciální 
tkaninou

Hmotnost 3,6 kg (včetně baterie) 

Součást balení baterie, nabíječka, 
postřiková trubka, tryska

• Robustní ruční ventil s možností aretace 
umožňuje trvalý postřik a zabraňuje 
případnému nechtěnému spuštění.

• Průsvitná hadice o délce 1,3m je zesílena 
speciální tkaninou.

• Součástí balení je baterie i nabíječka
 

 Příslušenství
Pro tento model je samozřejmě k dispozici 
kompletní škála dostupného příslušenství 
SOLO.
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