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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines
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Informace o novém produktu

Nově s nádrží 

o objemu 18l 

Akumulátorový postřikovač   417

Tímto novým bateriovým zádovým postřikovačem SOLO 
417 je zabezpečena vysoká pracovní efektivita a výkon a to 
nejen v uzavřených prostorech (např. skleníky). S váhou (bez 
naplnění) 7,8 kg nachází totiž velmi často své uplatnění také 
ve velkých zahradnických centrech s okrasnými rostlinami, 
potravinářství či terenní a lesní údržbě. 

SOLO 417 je bezemisní, tiché s pohodlné řešení postřikovaní.
Průhledná nádrž o objemu 18 litrů je vyrobena z plastového  
materiálu, odolného vůči nárazům a také vlivům UV záření.

Silné dvoustupňové 12 V čerpadlo umožňuje tlak až do 4,3 bar 
spolu s výkonem 1.07 l/min nebo 1.42 l/min (podle nastave-
ného tlaku). Nízká váha stroje umožňuje i dlouhotrvající práci. 
Prázdnou baterii je možno nabít za několik málo hodin za 
pomocí dodávané nabíječky, která obsahuje i zástuvkové 
adaptéry. 
Pohodlné nošení je zaručeno i díky postrování na zádech a 
širokými, polstrovanými popruhy. Tím jsou také eliminová-
ny minimální vibrace způsobené tiše pracujícím elektrickým 
motorem. 

Odolná, 50 cm dlouhá trubka postřiku

Ručně ovládaný ventil s manometrem

Těsnění je vhodné pro všechny typy 
postřiku na ochranu rostlin

Velký otvor pro plnění a čištění, 
včetně držáku na trubku postřiku 

Stupnice pro sledování obsahu 
tekutiny uvnitř nádrže

Ergonomicky tvarovaná nádrž z UV 
odolného plastového materiálu 
o objemu 18l s polstrováním na 
zádech a širokými popruhy

Robustní hadice od čerpadla k 
ovládacímu ventilu

12 V čerpadlo chráněné v 
nárazu odolném krytu. 
Volitelný tlak a objem 
postřiku za pomocí 
kolébkového dvou-
stupňového přepínače 

Snadná údržba a nabíjení 
olověno-gelové baterie

Pro více informací 

navštivte naše 

internetové stránky 

www.gardim.cz

Model 
objednávací číslo

417  
4000117

Motor 12 V elektrické čerpadlo
Výkon 12 V / 7,2 Ah
Objem nádrže 18 l
Plochá tryska postřiku
Dva stupně nastavitelného 
tlaku 2,5  / 4,3 bar

Výstup 
l/min se standartní tryskou

I     1,07 l/min.
I I   1,42 l/min.

Doba výkonu (max.) I: cca 3.5 hod. / II: cca 2 hod.
Váha před naplněním 7,8 kg

Obsah balení Plastová trubka postřiku 
(50cm), manometr

Hladina akustického tlaku < 70 dB(A)
Hladina skustického výkonu < 70 dB(A)
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