
SOLO CLASSIC 

SOLO COMFORT 

SOLO PRO 

Řada Modely Účel použití Robustnost Kvalita Vybavení Cenová úroveň Cílová skupina Distribuční 
kanál

Typ trhu Použití

     Classic  
460Li, 403, 404
408, 409
453, 441
473 D, 424 NOVA
425/435/475 Classic

Ochrana rostlin Standardní Standardní Běžná         
výbava 

Nižší cenová 
úroveň pro 
cenově citlivější 
zákazníky

Privátní 
uživatelé 
(domácnosti)

Prodejny s domácí-
mi a zahradni-
ckými potřebami, 
železářství,  
e-shopy                                 

Cenově citlivější 
trhy 

Příležitostné

     Comfort  
401, 402
461, 462
425/475 Comfort
417

Ochrana rostlin, 
pouze částečně 
čistění a                
dezinfekce 

Vysoká 
úroveň

Vyšší Vylepšená 
výbava

Střední Privátní 
uživatelé 
(domácnosti)

Specializované 
prodejny a           
e-shopy

Rozvinutější 
trhy

Častější

     
     Pro  

421
456, 457, 458
425 Pro, 475 Pro 
416 Li
433H
423Port, 451/452
467/468

Ochrana rostlin,                                                                                                
d e z i n f e k c e , 
čištění, lesnictví 
a řemeslnictví

Extrémní Top úroveň Nejlepší 
výbava

Vyšší Privátní 
uživatelé,      
profesionálové 
a řemeslníci

Specializované 
prodejny a          
e-shopy

Rozvinuté a 
stabilní trhy

Intenzivní

produktové řady Classic - Comfort - Pro  
Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2020 
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tlakové postřikovače řady Classic - Comfort - Pro
Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2020

Řada Classic Classic Classic Classic Classic Comfort Comfort Comfort Comfort Pro Pro Pro
Model 403 404 408 409 453 401 402 461 462 456 457 458
Objednací číslo 40301 40401 40801 40901 45301 40101 40201 46101 46290 45601 45701 45801
Objem v litrech 1.25 2.0 5 7 11 1 2 5 7 5 7 9
Typ nádrže standardní standardní standardní standardní standardní standardní standardní pevný plast 

odolný vůči 
UV záření, 
odnímatelný 
plnící otvor s 
integrovaným 
zásobníkem na 
trysky 

pevný plast 
odolný vůči 
UV záření, 
odnímatelný 
plnící otvor s 
integrovaným 
zásobníkem na 
trysky 

extrémně 
robustní a 
profesionální 
konstrukce 
odolná vůči 
UV záření, 
velký plnící 
otvor

extrémně 
robustní a 
profesionální 
konstrukce 
odolná vůči 
UV záření, 
velký plnící 
otvor

extrémně 
robustní 
a profe-
sionální 
konstrukce 
odolná vůči 
UV záření, 
velký plnící 
otvor

Max. tlak (bar) 2 2 2 2 2 2.5 2.5 3 3 3 3 3
Váha prázdného 
stroje (kg)

0.49 0.55 1.2 1.4 3.5 0.39 0.46 1.5 1.7 2.6 2.8 3.0

Trubka postřiku - - 40 cm 40 cm 40 cm nerezová nerezová 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Trysky v balení nastavitelná 
tryska pro 
kruhový 
postřik (dutý 
kužel)

nastavitelná 
tryska pro 
kruhový 
postřik (dutý 
kužel)

nastavitelná 
tryska pro 
kruhový 
postřik (dutý 
kužel)

nastavitelná 
tryska pro 
kruhový 
postřik (dutý 
kužel)

nastavitelná 
tryska pro 
kruhový 
postřik (dutý 
kužel)

otočná a 
nastavitelná 
tryska o 180˚ 
pro kruho-
vý postřik,          
odnímatelný 
kryt postřiku

otočná a 
nastavitelná 
tryska o 180˚ 
pro kruho-
vý postřik,          
odnímatelný 
kryt postřiku

2 trysky - pro 
plošný postřik 
(štěrbinová) a 
pro kruhový 
postřik (dutý 
kužel) 

2 trysky - pro 
plošný postřik 
(štěrbinová) a 
pro kruhový 
postřik (dutý 
kužel) 

2 trysky - 
pro plošný 
postřik 
(štěrbinová) a 
pro kruhový 
postřik (dutý 
kužel) 

2 trysky - 
pro plošný 
postřik 
(štěrbinová) 
a pro kruho-
vý postřik 
(dutý kužel) 

2 trysky - 
pro plošný 
postřik 
(štěrbinová) 
a pro kruho-
vý postřik 
(dutý kužel) 

Hadice - - standardní, 
černá

standardní, 
černá

standardní, 
2,5m dlouhá 
spirálová

- - průhledná průhledná vyztužená 
tkaninou, 
průhledná

vyztužená 
tkaninou, 
průhledná

vyztužená 
tkaninou, 
průhledná

Nosný popruh - - standardní standardní - - - vylepšený vylepšený vylepšený vylepšený vylepšený
Těsnění NBR NBR NBR NBR NBR Viton® Viton® NBR NBR NBR NBR NBR
Speciální                
vlastnosti 

nerezová 
trubka, otočná 
tryska nastavi-
telná o 180˚

nerezová 
trubka, otočná 
tryska nastavi-
telná o 180˚

integrovaný 
zásobník na 
trysky 

integrovaný 
zásobník na 
trysky 

extrémně 
robustní a 
profesionální 
konstrukce a 
plnící otvor

extrémně 
robustní a 
profesionální 
konstrukce a 
plnící otvor

extrémně 
robustní 
a profe-
sionální 
konstrukce 
a plnící 
otvor
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Zádové postřikovače řady Classic - Comfort - Pro
Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2020

Řada Classic Classic Classic Classic Classic Comfort Comfort Pro Pro
Model 473 D Classic 424 NOVA Classic 425 Classic 475 Classic 435 Classic 425 Comfort 475 Comfort 425 Pro 475 Pro
Objednací číslo 47321 42422 42521 47521 43521 42531 47531 42541 47541
Typ čerpadla membrána píst píst membrána píst píst membrána píst membrána
Objem nádrže v litrech 12 15 15 15 20 15 15 15 15
Typ nádrže bez skládacího 

madla
zabudované 
držadlo

bez skládacího 
madla

bez skládacího 
madla

bez skládacího 
madla

včetně skládacího 
madla a držadla na 
trubku 

včetně skládacího 
madla a držadla na 
trubku  

včetně skládacího 
madla a držadla na 
trubku  

včetně skládacího 
madla a držadla na 
trubku  

Max. tlak (bar) 4 4 4 4 4 6 4 6 4
Váha prázdného stroje 
(kg)

4.2 5.1 4.4 4.6 5.0 4.5 4.7 5.2 5.4

Trubka postřiku 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 - 90 cm, karbon 50 - 90 cm, karbon
Trysky v balení 2 trysky - pro plošný 

postřik (štěrbinová) 
a pro kruhový 
postřik (dutý kužel) 

nastavitelná         
univerzální tryska 
(dutý kužel) 

2 trysky - pro plošný 
postřik (štěrbinová) 
a pro kruhový 
postřik (dutý kužel) 

2 trysky - pro plošný 
postřik (štěrbinová) 
a pro kruhový 
postřik (dutý kužel) 

2 trysky - pro plošný 
postřik (štěrbinová) 
a pro kruhový 
postřik (dutý kužel) 

2 trysky - pro plošný 
postřik (štěrbinová) 
a pro kruhový 
postřik (dutý kužel) 

2 trysky - pro plošný 
postřik (štěrbinová) 
a pro kruhový 
postřik (dutý kužel) 

2 nastavitelné mosaz-
né trysky - štěrbinová 
(plošný p.) a dutý 
kužel (kruhový p.)

2 nastavitelné mosaz-
né trysky - štěrbinová 
(plošný p.) a dutý 
kužel (kruhový p.)

Nastavitelný tlak ne ne ne ne ne ano ano ano ano
Manometr ne ne ne ne ne ne ne ano ano
Systém popruhů standardní               

polstrování
standardní               
polstrování

standardní               
polstrování

standardní               
polstrování

standardní               
polstrování

standardní               
polstrování

standardní               
polstrování

profesionální systém 
popruhů

profesionální systém 
popruhů

Těsnění NBR NBR NBR NBR NBR Viton® Viton® Viton® Viton®

Typ tlakovací páky standardní velikost, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo

standardní velikost, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo

standardní velikost, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo

standardní velikost, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo 

standardní velikost, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo

3 nastavitelné délky, 
ergonomický tvar, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo

3 nastavitelné 
délky, ergonomic-
ký tvar, možnost 
namontování páky 
nalevo i napravo

3 nastavitelné délky, 
ergonomický tvar, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo

3 nastavitelné délky, 
ergonomický tvar, 
možnost namonto-
vání páky nalevo i 
napravo
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Bateriové a motorové postřikovače řady 
Classic - Comfort - Pro

Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2020

Řada Classic Classic Comfort Pro
Model 460Li 441 417 416 Li
Objednací číslo 46001 44101 41701 41601
Objem nádrže v litrech 1 16 18 20
Typ nádrže standarní odolná vůči UV záření 

s držákem na trubku 
postřiku

odolná vůči UV záření 
s držákem na trubku 
postřiku

nadstandardně velký plnící 
otvor, odolná vůči UV záření s 
držákem na trubku postřiku

Baterie Lithium-iontová Lithium-iontová Pb/gel Lithium-iontová
Typ čerpadla 3,7 V / 1,4 Ah Elektrické, 11,1V/2,5Ah Elektrické, 12V/7,2Ah Elektrické, 11,1V/7,8Ah
Max. dosažitelný tlak (bar) 2 bar (jeden stupeň) 2,5 bar (jeden stupeň) pozice 1 : 2.5 bar                  

pozice 2 : 4.3 bar
pozice 1 : 2.5 bar 
pozice 2 : 4.3 bar

Vystříkané množství (ltr. /min.) 0,33 l / min. 0,6-1,16 l / min. pozice 1 : 1.07 l                   
pozice 2 : 1.42 l

pozice 1 : 1.07 l
pozice 2 : 1.42 l

Váha prázdného stroje (kg) 0,3 3,7 7.6 5.2
Trubka postřiku - 50 cm 50 cm nastavitelná 50 - 90 cm
Trysky v balení Nastavitelný

univerzální dutý kužel
Nastavitelný
univerzální dutý kužel

štěrbinová pro plošný 
postřik

štěrbinová pro plošný postřik, 
kuličkový filtr

Manometr - - ano ano
Systém popruhů - standardní polstrování polstrování zad a 

ramenních popruhů
polstrování zad a ramenních 
popruhů, pásový popruh

Řada Pro
Model 433H
Objednací číslo 43303
Motor Honda 4-taktní motor GX25
Objem motoru (cm3) 25.0
Výkon motoru kW (HP) 0.7 (1.0)
Objem palivové nádrže (lt) 0.58
Objem nádrže postřiku (lt) 20
Typ nádrže velký plnící otvor, nerezový 

plnící filtr, odolná vůči UV 
záření s držákem na trubku 
postřiku

Typ čerpadla dvojité pístové čerpadlo
Nastavitelnost tlaku postřiku max. 30 bar
Vystříkané množství (ltr. /min.) 
při daném pracovním tlaku 
(bar)

1.0 l při 5 bar
1.9 l při 10 bar
2.0 l při 20 bar
2.4 l při 30 bar

Váha prázdného stroje (kg) 9.8
Trubka postřiku 50 cm, nerezová
Trysky v balení nerezová dvojitá tryska
Manometr ano
Systém popruhů nadstandardní polstrování 

zad a širokých ramenních 
popruhů
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Motorové zádové rosiče řady Pro
Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2020

Řada Pro Pro Pro

Model 451 452 MASTER 423 Port

Objednací číslo 45101 45203 42313

Motor SOLO 2-taktní motor SOLO 2-taktní motor SOLO 2-taktní motor

Objem motoru (cm3) 66.5 66.5 72.3

Výkon motoru kW (HP) 2.1 (2.9) 2.1 (2.9) 3.0 (4.1) / při 5700 rpm

Objem palivové nádrže (lt) 1.8 1.4 1.4

Objem nádrže postřiku (lt) 12 12 12

Typ nádrže velký plnící otvor, nerezový 
plnící filtr, nádrž odolná 
vůči UV záření

velký plnící otvor, nerezový 
plnící filtr, nádrž odolná 
vůči UV záření

velký plnící otvor, nerezový 
plnící filtr, nádrž odolná 
vůči UV záření

Max. objem vzduchu (m3 /h) 1 400 1 400 1400

Horizontální dosah (m) 11.5 11 12

Váha prázdného stroje (kg) 11.8 9.6 11.0

Trysky v balení Speciální SOLO rosící tryska 
a čtyři možné nastavení dle 
aktuální potřeby uživatele - 
dalekonosná tryska, mřížka 
širokého dosahu, vratná a 
dvousměrnná mřížka

Speciální SOLO rosící tryska 
a čtyři možné nastavení dle 
aktuální potřeby uživatele - 
dalekonosná tryska, mřížka 
širokého dosahu, vratná a 
dvousměrnná mřížka

Speciální SOLO rosící tryska 
a čtyři možné nastavení dle 
aktuální potřeby uživatele - 
dalekonosná tryska, mřížka 
širokého dosahu, vratná a 
dvousměrnná mřížka

Systém popruhů nadstandardní polstrování 
zad a širokých ramenních 
popruhů

nadstandardní polstrování 
zad a širokých ramenních 
popruhů

nadstandardní polstrování 
zad a širokých ramenních 
popruhů
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Rozmetadlo granulátu a foukače řady Pro
Kompletní přehled a rozdělení sortimentu SOLO 2020

Řada Pro Pro

Model 467 468

Objednací číslo 46701 46801

Motor Solo 2-taktní Solo 2-taktní

Objem motoru (cm3) 66.5 66.5

Výkon motoru kW (HP) 2.1 (2.9) 2.1 (2.9) 

Objem palivové nádrže (lt) 1.8 1.4

Max. objem vzduchu (m3 /h) 1 400 1 400

Rychlost vzduchu (m/s) 92 92

Váha prázdného stroje (kg) 10.0 8,4

Systém popruhů nadstandardní polstrování zad a 
širokých ramenních popruhů

nadstandardní polstrování zad a 
širokých ramenních popruhů

Řada Pro

Model 421

Objednací číslo 42101

Objem plnícího zásobníku 9 kg

Použití granulované materiály - např. hnojiva trávníku, 
chemické přípravky, semena a krmiva

Mechanismus klikou poháněný rovnoměrně rotující talíř

Váha prázdného stroje (kg)

Nosný popruh standardní
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