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Motorový rosič SOLO
466 MASTER evolution
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Motorový rosič SOLO 466 MASTER je vhodný k 
ošetřování vinohradů, sadů, zalesněných ploch, 
zahrad i parků. Vedle ochrany rostlin se používá 
rovněž k dezinfekci soukromých i veřejných prostor 
nebo k likvidaci škůdců ve skladech, stájích apod. 

K dipozici je mimo jiné speciální ULV tryska SOLO 
49480 (dostupná jako doplňkové příslušenství) 
umožňující aplikaci přípravků za použití LV („low 
volume“) nebo ULV („ultra low volume“) metody. 
Tato tryska je tak schopna vytvářet jemné nebo ul-
trajemné kapky během aplikace postřiku rosičem 
SOLO. Takto nízkých hodnot totiž jinak běžně rosiče 
dosáhnout nemohou.

Výkonný motor pohání ventilátor, který vytváří 
stlačený vzduch. Proud stlačeného vzduchu pak 
strhává postřikový prostředek a vytváří velmi malé 
kapky, které se vznáší prostorem a usazují se na ro-
sený povrch ze všech stran a zároveň pronikají do 
všech štěrbin a záhybů. 

Proud kapaliny se ovládá páčkou na rukojeti, dávko-
vání postřiku se reguluje skrz 4 nastavitelné stupně 
u trysky.  

Na místě kontaktu rosiče se zády je komfortní 
měkčená opěrka zad a rosič je nesený na širokých, 
rovněž měkce polstrovaných, popruzích. Pro ještě 
větší pohodlí je součástí také bederní pás. Právě 
důraz na uživatelský komfort a nízkou váhu stroje je 
jedním z klíčových atributů rosiče SOLO 466.

 Provozní a konstrukční výhody

• Zcela nová konstrukce nosného rámu 
pro zajištění co největšího uživatelského 
komfortu a stability během práce.

• Výkonný 2T motor o objemu 66.5cm3 pro 
dosažení vysokého objemu průtoku vzduchu 
a efektivní aplikaci přípravků.

• Snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí 
díky využití moderních technologií.

• Velký objem palivové nádrže spolu s nízkou 
spotřebou umožňuje dlouhou provozní dobu.

• Regulace dávkování postřiku skrz 4 
nastavitelné stupně přímo u trysky.

• Možnost instalace přídavného čerpadla a 
dalšího příslušenství.

• Jednoduché spouštění stroje.

• Efektivní tlumení vibrací .

• Multifunkční ovládací rukojeť.

Nejnovější model rosiče SOLO.
Využití nejmodernějších 
technologií pro dosažení 
optimálního výkonu.

Vylepšená konstrukce stroje, 
extrémně nízká hmotnost 
a atraktivní cena pro široké 
spektrum zákazníků. 

Model
Objednací číslo

MASTER 466 evolution
46603

Motor SOLO 2-T

Objem 66.5 ccm

Výkon 2.1 kW 

Objem palivové 
nádrže

1,4 l

Objem postřikové 
nádrže

14 l

Max. objem průtoku 
vzduchu

1400 m³/h

Horizontální dosah 11 m

Hmotnost stroje 10,1 kg

Karburátor Membránový s čerpadlem 
primer

Obsah balení Speciální nastavitelná SOLO 
rosící tryska, dalekonosná trys-
ka, mřížka širokého rozptylu

Dostupné doplňkové 
příslušenství

ULV-tryska
Dvojitá tryska
Prodlužovací trubice
Čerpadlo kapaliny
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Vedle ochrany rostlin se používá 
rovněž k dezinfekci soukromých a 
veřejných prostor nebo k  likvidaci 
škůdců ve skladech, stájích apod.

• Nadstandardní polstrování zad, beder a 
širokých ramenních popruhů.

• Nízká váha stroje pro pohodlnou práci.


