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German quality sprayers and cut-off machines

 Provozní výhody

• Určeno pro běžné použití při ochraně rostlin 
na středně velkých pozemcích, zahradách, 
sklenících a při krajinářských úpravách.

• Vhodné pro použití všech 
schválených chemikálií 
a tekutých hnojiv na 
ochranu rostlin.

• Osvědčené SOLO písto-
vé čerpadlo určené pro

      vyšší tlak a pro použití 
kapalin s  nízkou visko-
zitou .

• Ručně nastavitelný tlak 
od 1 do 4 bar.

• Nádrž o objemu 12 
litrů s integrovaným 
značením stavu objemu 
postřiku a robustním 
rámem tvořící  dolní 
základnu.

•     Silné stěny nádrže jsou 
vyrobeny z UV- odolného  
polyethylenu.

• Odnimatelný filtr je umístěn 
ve velkém plnícím otvoru.

• Masivní otočná páka 
čerpadla může být namonto-
vána na levé či pravé straně.

• Průhledná a tkaninou vyztužená 
hadice je mimořádně silná a 
odolná vůči zkroucení.

• Robustní ruční spuštěcí ventil s 
aretací umožnuje pohodlnou práci 
s postřikovačem. Ventil může být 
vybaven také manometrem.

• Součástí balení postřikovače je pla-

Zádový postřikovač řady CLASSIC
473 P (speciální edice)
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stová tryska pro plochý postřik a dvoudílná 
tryska pro kruhový postřik (dutý kužel). 

 Příslušenství

• Pro postřikovač 473 P je k dispozici kom-
pletní nabídka příslušenství SOLO, náležící 
k řadě CLASSIC. Dostupnost náhradních 
dílů pro tento produkt je garantována i pro 
mnoho následujících let.

Postřikovač SOLO 473 P je robustní zádový postřikovač 
určený především pro privátní uživatele a pro 
příležitostné profesionální použití. 

Informace o produktu

Velký plnící otvor pro 
jednoduché plnění, 
vylévání a čištění. Součástí 
je také  sítko s velkým 
filtračním povrchem.

Téměř nezlomitelná a 50 
cm dlouhá postřiková 
trubka.

Model
Objednávací číslo

473 P
400017301

Celkový objem nádrže 12

Plnící objem nádrže 10

Typ čerpadla Pístové čerpadlo

Max. dosažitelný tlak 4

Délka postřikové trubky 50 cm

Váha prázdného stroje kg 4,2

Standardní výbava Plastová tryska pro plochý 
postřik a dvoudílná 
dutá kuželová tryska

Balení Baleno v pevné, dvouba-
revné krabici

Počet kusů v kabici 5         

Možnost               
nastavení tlaku

od 1 do 4 bar


