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Akumulátorový 6l postřikovač 

SOLO EAZY 206

 Provozní a konstrukční výhody

• Tiché a bezemisní řešení pro ochranu rost-
lin pro hobby a polo-profesionálním použití. 
Díky stisku jediného tlačítka je automaticky 
dosaženo stálého tlaku bez nutnosti jakého-
koli manuálního tlakování.

• Nízká hmotnost a objem nádrže 6 litrů.

• Snadno vyjímatelná li-Ion baterie s externím 
nabíjením (baterie a nabíječka shodné se zá-
dovým akumulátorovým modelem SOLO 441)

• Výdrž baterie cca 3 hodiny (doba plného 
nabíjení cca 2 hodiny).

• Praktické široké držadlo, ramenní popruh a 
spirálová hadice.  

• Tlustostěnná nádrž odolná vůči UV záření se 
zabudovaným širokým držadlem pro snadnou 
manipulaci a uchycení trubky postřiku.

• Stabilní a široká základna nádrže.

• Ergonomický ruční ventil s lehkou 50 cm 
dlouhou postřikovou trubkou.

 Důraz na uživatelský komfort

• Kompaktní velikost a atraktivní vzhled ve 
tvaru „tašky/kabelky“ pro nezaměnitelnou 
identifikaci produktu z pohledu zákazníků.

• Moderní akumulátorová technologie pro 
malé a středně velké pozemky bez nutno-
sti namáhavého ručního tlakování. 

• Postřik je aplikován stálým tlakem 2,5 bar 
díky jednoduchému systému čerpadla.

• Malá, lehká a lehce odnímatelná baterie 
svrchu nádrže. Externí nabíjení baterie (lze 
tedy pracovat např. se dvěma nabitými ba-
teriemi). 

• Spirálová hadice, skládací držadlo pro 
snadnou manipulaci vč. držáku pro 
bezpečné uchycení trubky postřiku.

• Široký plnící otvor umožňuje snadné a 
bezpečné plnění a snadné čištění nádrže.

• Možnost využití široké škály příslušenství.

• Tato výbava skýtá pro uživatele univerzální a 
flexibilní způsoby použití. Kromě klasického nesení 
postřikovače přes rameno je možné používat 
postřikovač také stacionárně ze země (díky stabilní 
základně, spirálové hadici a možnosti využití široké 
škály doplňkového příslušenství SOLO.

Kromě atraktivního vzhledu je velkou 
výhodou jednoduché ovládání a 
důraz na uživatelský komfort.
Aplikovat lze všechny běžně dostupné 
kapalné přípravky na ochranu rostlin. 

Nový bateriový postřikovač SOLO EAZY 
206 představuje ideální řešení pro 
pohodlnou a snadnou práci na zahradách, 
ve skleních apod. pro všechny běžné 
uživatele bez nutnosti ručního tlakování.
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Model
Objednací číslo

206 EAZY
20601

Baterie Lithium-iontová 11,1 V / 2,5 Ah
Objem nádrže 6 l

Tryska v balení nastavitelná kuželová tryska

Tlak postřiku (1 stupeň) 2,5 bar
Vystříkané množství se standardní 
tryskou v balení 0,6-1,16 l/min

Výdrž baterie cca 2,9 h
Doba nabíjení cca 2 h
Celková hmotnost  (vč. baterie) 2,2 kg
Trubka postřiku 50 cm, plastová
Součást balení baterie, nabíječka
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