
Nový zádový akumulátorový postřikovač SOLO 442 pro profesionální ochranu 
rostlin a  ochranu proti škůdcům představuje možnost pohodlné práce s 
využitím nejmodernějších akumulátorových technologií.   
Díky svým vlastnostem a nastavitelnému tlaku umožňuje přesnou a efektivní 
aplikaci všech přípravků na ochranu rostlin (včetně např. tekutých hnojiv).

Model (obj.č.) 442 (44201)

Baterie
Lithium-iontová                            
18 V / 2,5 Ah

Plnící objem nádrže 16 l

Tryska
štěrbinová tryska pro plošný 
postřik a nastavitelná tryska 
pro kruhový postřik

Provozní tlak
4 nastavitelné tlaky                      
1 - 4 bar

Vystříkané množství l/min (bar), 
štěrbinová tryska 

0,68 (1) / 0,97 (2)
1,19 (3) / 1,37 (4)

Vystříkané množství l na jedno 
nabití (bar), štěrbinová tryska 

258 (1); 203 (2); 164 (3); 125 (4)

Vystříkané množství l na 
jedno nabití (bar), tryska pro                
nastavitelný kruhový postřik

140 (1); 142 (2); 114 (3); 106 (4)

Provozní doba hod. (bar), 
štěrbinová tryska

6,3 (1); 3,5 (2); 2,3 (3); 1,5 (4)

Provozní doba hod. (bar), tryska 
pro nastavitelný kruhový postřik

5,3 (1); 4,3 (2); 2,9 (3); 2,4 (4)

Doba nabíjení
cca 70min, se standardní 
nabíječkou 2 Ah

Váha stroje (vč. baterie) 4,5 kg

Standardní součást balení
plastová 50cm trubka postřiku,  
li-ion baterie 18 V / 2.5 Ah, 
nabíječka 2 Ah
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Model Obj. č. Popis

Li-ion baterie 18 V / 2.5 Ah
(standardní součást balení)

49481 18 V li-ion baterie, váha 390 g. Tato baterie je vždy automatickou součástí                                                          
standardního balení SOLO 442.

Li-ion baterie 18 V / 5.0 Ah 
(doplňkové příslušenství)

49482 18 V li-ion baterie se zvýšenou kapacitou baterie 5 Ah, váha 690 g. Pro výrazné zvýšení provozní doby 
a vystříkaného množství až 12.6 h / 516 l (při tlaku 1 bar a s použitím štěrbinové trysky).

Nabíječka 2 Ah 
(standardní součást balení)

49483 Nabíječka určená pro externí nabíjení SOLO 18V li-ion baterie. Součástí je LED indikátor stavu nabití.                                  
Tato nabíječka je vždy automatickou součástí standardního balení SOLO 442.

Nabíječka 4 Ah 
(doplňkové příslušenství)

49484 Nabíječka pro dosažení rychlejšího externího nabíjení SOLO 18V li-ion baterie (cca 35 min. v případě 
2.0 Ah baterie, cca 90 min. v případě 5.0 Ah baterie)
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Akumulátorový zádový postřikovač 

SOLO 442

Informace o produktu

 Provozní výhody
• Tichý a bezemisní chod s nízkými vibracemi 

pro profesionální aplikaci ve venkovním a 
také vnitřním prostředí (např. skleníky).

• Elektronický regulátor tlaku pro zajištění 
stálého tlaku nezávisle na zvoleném typu 
trysky. To zajišťuje spolehlivou, úspornou a 
celkově efektivní aplikaci přípravku. 

• Provozní tlak je nastavitelný mezi hodnotou 
1 až 4 bar prostřednictvím elektronického 
regulátoru tlaku na ovládacím panelu.

• Indikátor stavu nabití je součástí elektronické 
jednotky na integrovaném ovládacím panelu.

• Kompaktní, lehká a v případě potřeby snadno 
vyjímatelná 18 V lithium-iontová baterie. 

• Vysokokapacitní baterie s výdrží až cca 5 hod.

• Velice krátká doba nabíjení baterie - pouze 
cca 70 min. 

• Pohodlný nosný systém včetně hrudního 
popruhu.

• Základna a zadní část nádrže jsou 
ergonomicky tvarované tak, aby co nejvíc 
vyhovovaly tvaru lidské páteře. To umožňuje 
pohodlnou práci i po dobu několika hodin.

• Součástí nádrže je zabudované držadlo a 
velký plnící otvor pro rychlé a bezpečné 
plnění a snadné čištění. 

• Robustní základna zajišťující pevnou stabilitu 
také při práci na nerovném povrchu.

• Velká nádrž odolná vůči vlivům UV záření.

• Elektronická jednotka, čerpadlo a vyjímatelná 
baterie jsou chráněny a bezpečně uloženy 
uvnitř robustní základny postřikovače.

• Vysoce odolná trubka postřiku, ruční ventil a 
hadice postřiku (zesílena speciální tkaninou).

• Výkonná a přitom lehká 18 V lithium-iontová 
baterie.

• Snadno vyjímatelná baterie s externím 
nabíjením mimo postřikovač.

• Standardní součástí balení je Li-ion baterie              
18 V / 2,5 Ah (č. 49481) a nabíječka 2 Ah 
(č.49483).

• Přehledný ovládací panel s volně 
nastavitelným tlakem dle aktuální potřeby 
uživatele od 1 do 4 bar. Součástí ovládacího 
panelu je také indikátor stavu nabití baterie.

• Součástí výbavy je štěrbinová tryska pro 
plošný postřik a nastavitelná tryska pro 
kruhový postřik (včetně sítka z nerezové oceli 
a kuličkového ventilu).  

• Trubku postřiku lze bezpečně uložit v 
zabudovaném držáku trubky. To usnadňuje 
skladování a zamezuje vniknutí nečistot do 
trysky.

 Příslušenství
Pro tento model je k dispozici kompletní škála 
dostupného příslušenství SOLO. Pro ještě větší 
usnadnění práce lze využít dodatečné baterie a 
nabiječky (viz přehled v tabulce níže).
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