
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines
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Nově s nádrží 

o objemu 18l

SOLO 434 s robustním dvoutaktním motorem spolu s vysokot-
lakým čerpadlem umožňuje vysoký výkon pro práci v ovoc-
ných sadech, parcích s vysokými stromy a keři, v zemědělství 
či terénních úpravách. 
Nastavitelný pracovní tlak dvou-pístového čerpadla umožňuje 
dosáhnout tlaku až 20 bar. Je schopen produkovat stálý a 
kvalitní postřik s výkonem 1,9 l/min. Velká nádrž o objemu 
18 l umožňuje dlouhou dobu nepřetržité práce, bez nut-
nosti doplňování tekutiny.  Spodní strana nádrže je vybavena 
vypouštěcím hrdlem, kterým je možné snadno vypustit zbýva-
jící postřik po dokončení práce.  Součástí postřikovače je dvo-
jitá nerezová tryska. 
50 cm dlouhá trubka postřiku z nerezové oceli je vhodná 
pro všechny typy postiku na ochranu rostlin a je připevněna 
k robustnímu, ručně ovládanému ventilu s manometrem, 
který umožňuje kontrolovat správné nastavení tlaku. Trubka 
postřiku může být v případě potřeby snadno nahrazena 
několika různými prodlužovacími trubkami z naší kompletní 
nabídky příslušenství. 
Vysoká efektivita a univerzálnost tohoto motorového 
postřikovače je podmíněna používáním správného 
příslušenství.

Silná a současně lehká 50 cm dlouhá 
nerezová trubka postřiku
Držák na trubku postřiku včetně velkého 
plnícího hrdla pro bezpečné plnění a 
snadné čištění

Dvojitá nerezová tryska

Ergonomicky tvarovaná, průsvitná nádrž 
vyrobena z UV odolného plastového 
materiálu s integrovanou stupnicí pro 
sledování obsahu tekutiny uvnitř nádrže 

Systém polstrování pro ochranu zad a 
široké popruhy

Silný a přitom lehký SOLO dvoutaktní 
motor se systémem easyStart

Robustní hadice od čerpadla k 
ovládacímu ventilu

Minimální vibrace díky 
systému pružin

Pro více informací 

navštivte naše 

internetové stránky 

www.gardim.cz

Model
objednávací číslo

434
4000134

Motor SOLO dvoutaktní
Objem 28,9 cm3

Objem nádrže 18 l

Nerezová dvojitá tryska

Nastavitelný tlak postřiku až do 20 bar

Objem postřiku  l/min. 
se standartní tryskou

1,0 l - 5 bar
1,4 l - 10 bar
1,9 l - 20 bar

Váha před naplněním 9,5 kg

Obsah balení Nerezová trubka postřiku, držák 
trubky, manometr

Hladina akustického tlaku 92,4 dB(A)
Hladina akustického výkonu 99,2 dB(A)
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Informace o novém produktu
Motorový postřikovač       434
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