
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������	���
 ��

 

                425 / 475 // 435 / 485 // 473D / 473P 
 
 

Návod k obsluze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Upozorn � ní! 
P�ed prvním uvedením post� ikova� e do provozu 
si d� kladn�  pro� t� te tento návod k obsluze        
a dbejte bezpodmíne� n�  všech bezpe� nostních 
pokyn� ! 
P� i práci s post� ikova� em:                              
nosit pracovní  rukavice , ochranné brýle          
a ochranu dýchacích cest . 

 Zádový post � ikova �  
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Blahop�ejeme Vám k nákupu nového zádového 
post� ikova� e SOLO a v�� íme, �e s tímto moderním 
strojem pro ochranu rostlin budete spokojeni. 

Moderní materiály ve spojení s know how firmy 
SOLO garantují ji� desetiletí v milionech p �ípad�  ve 
všech zemích sv� ta vysokou u�itnou hodnotu 
dodávaných post� ikova�� . 

V zájmu trvalého dalšího vývoje p�ístroj�  si musíme 
vyhradit právo zm� n tvaru v� etn�  techniky  a obsahu 
dodávek. Prosíme rovn� � o porozum � ní, �e z údaj �      
a vyobrazení v tomto návodu nemohou být odvozovány 
�ádné nároky. 

1. Bezpe� nostní pokyny a pokyny pro 
údr�bu 

 

·  Nepou�ívejte tlakový post � ikova� , pokud jsou ve 
Vaší blízkosti jiné osoby (zvlášt�  d� ti) nebo zví�ata. 
U�ivatel je zodpov � dný za škody zp� sobené t�etím 
osobám pokud je zraní osobn�  nebo poškodí jejich 
majetek. 

·  P� i pou�ití post � ikova��  pro ochranu rostlin a p� i 
zacházení s prost�edky pro ochranu rostlin všeho 
druhu je zvlášt�  pot�eba dbát na bezpe� nostní 
opat�ení po�adovaná výrobci post � ikových 
prost�edk� , stejn�  tak na osobní ochranná opat�ení 
pro u�ivatele (ochranný od � v). 

·  Post� iková kapalina, která zbyla po ošet�ení pole 
nebo zahrady se siln�  z�edí (nap�. 1:10) a pak se 
rozst� íká po ji� ošet �ené ploše.  

·  Po ka�dém pou�ití a zvlášt �  na konci post� ikové 
sezóny musí být p�ístroje pro ochranu rostlin           
a nádr�e, stejn �  tak jako všechny díly, které p� išly 
do kontaktu s post� ikovou kapalinou zvláš�  pe� liv�  
vy� išt� ny a propláchnuty. Zbytky post� ik�  pro 
ochranu rostlin mohou zp� sobovat korozi a tím 
 poškození post� ikova� e. 

·  K � išt� ní doporu� ujeme � isti�  na p�ístroje pro 
ochranu rostlin SOLO v dávkovací lahvi 500 ml - 
obj. � . 4900600. Zvláš�  v� nujte pozornost 
opot�ebovávajícím se díl� m jako tryskám, filtr� m     
a t� sn� ním.Trysky ne� ist� te tvrdými p�edm� ty. 

·  Poškozené díly neprodlen�  vym�� te. Pou�ijte 
k tomu pouze originální náhradní díly. 

·  P� i všech opravách a údr�bových pracech také na 
hadici a ventilu - musí být post� ikova�  bez tlaku. 

·  P� i odšroubovávání post� ikových trubic nemi�te 
jejími konci proti sob�  ani jiným osobám. 

·  Z bezpe� nostních d� vod�  nesmí být zádový 
post� ikova�  pou�íván pro: 

o �íravé kapaliny (nap �. desinfek� ní                  
a impregna� ní prost�edky) 

o kapaliny p�es 400 C, 
o ho�laviny se stupn� m vznícení pod 550 C. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Všeobecné 
 

 
Zádový post�ikova�  SOLO je ur� en pro ochranné 
prost�edky rostlin k pou�ití v sadech, zahradách, lesích, 
na vinohradech a v lesních školkách. Je nezbytné 
dodr�ovat p �íslušné p�edpisy zabra� ující nehodám, 
stejn�  tak jako ostatní všeobecn�  známá bezpe� nostní 
pravidla. Jiná pracovní média ne� povolené prost �edky 
k ochran�  rostlin sm� jí být pou�ívána jen tehdy, pokud 
m� �e být vylou � eno škodlivé p� sobení na materiály 
post� ikova� e, na � lov� ka, zví�ata a �ivotní prost �edí. 
Ke zkoušce odolnosti výrobních materiál�  u�ivatelem 
eventueln�  ve spojení s výrobcem post� ikového 
prost�edku Vám poskytne výrobce post� ikova� e na 
Vaši �ádost informaci o pou�itých materiálech. 
Na škody zp� sobené pou�itím nep �ípustných 
prost�edk�  se nevztahuje záruka výrobce. 

 

3. Kontrola úplnosti 
 

·  1 ks zádový post� ikova�  (tlaková hadice + ovládací 
ventil smontované.) 

·  1 ks ru� ní páka LX  
o 2 ks podlo�ka 16,5 x 24 x 1 
o 1 ks šroub M8 x 30 
o 1 ks podlo�ka 8,4 
o 1 ks matice M8 

·  1 ks trubka post� iku (kompletn�  smontovaná) 
·  1 ks víko nádr�e 
·  1 ks zátka s o-krou�kem 16 x 3                       

(nikoliv u modelu 473) 
·  1 ks návod k obsluze 
·  1 ks tryska pro st� ik dutého ku�ele s ví � ivou 

podlo�kou a t � sn� ním 
 

·  po jednom ks samolepící etiketa se 
symbolem pro herbicidy, insekticidy 
a fungicidy. 

DOPORU� ENÍ: 

K ozna� ení obsahu nádr�e nalepit    
na nádr� p �íslušnou etiketu. 

 

 

 

 

 

 

UPOZORN� NÍ: 

Nikdy neplnit do nádr�e r � zné post� iky. P� i zm� n�  
post� iku nádr� a všechny sou � ásti, kterými post� ik 
protéká d� kladn�  vy� istit a dostate� n�  propláchnout 
vodou. K vy� išt� ní doporu� ujeme � isti�  p� ístroj�  pro 
ochranu rostlin SOLO v dávkovací láhvi                    
500 ml - obj. � . 4900600.
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4. Montá� 
 

Post� ikova�  se dodává a� na ru � ní páku LX kompletn�  
smontovaný. Ru� ní páka m� �e být namontována bu �  
vlevo nebo vpravo. 

Ve výrob�  je post� ikova�  p�ipravený pro montá� páky 
vlevo (p� i pohledu na popis na nádr�i). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud má být páka LX namontována na druhé stran� , 
je pot�eba p�emístit zará�ku (a) na protilehlou stranu. 

P� i montá�i páky LX musí sm �� ovat dr�ák (b) páky LX 
naho�e sm� rem dozadu (p�i pohledu na popis na 
nádr�i). 

P� i odstavení post� ikova� e se m� �e � ást páky (c)         
u páky LX oto� it v dr�áku (b) nahoru a do dvou svorek 
(d) zav� sit trubka post� iku. 

K práci se oto� í páka (c) v dr�áku (b) op � t dol� . 

Trubka post� iku je rovn� � smontovaná. Pevn �  se 
p�išroubuje pomocí p�evle� né matice k ovládací 
rukojeti. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trubka post � iku a trysky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trubka post�iku se pevným p� ita�ením pomocí 
p�evle� né matice (e) upevní na ru� ní ventil. 

K ošet�ení ke�� , strom�  atd. (trojrozm� rný post� ik) 
se hodí nejlépe trysky s obrazem dutého ku�elu (f). 
Pro ošet�ení ploch (dvourozm� rný post� ik) 
doporu� ujeme trysky št� rbinové (g). 

K ošet�ení vyšších ke��  nebo strom�  je k dispozici jako 
p�íslušenství mosazná trubka k post� iku strom�         
(150 cm) (obj. � . 4900528), nebo karbonová 
teleskopická trubka (120-230 cm) (obj. � . 4900445). 

6. Nastavení tlaku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K regulaci vynášeného mno�ství, resp. velikosti 
kapi� ek je mo�né nastavit tlak post � iku po stupních 
v rozmezí od 1 po 4 bary. 

Nastavení tlaku se provádí p�ed napln� ním post� ikovou 
kapalinou oto� ením regulátoru tlaku (h) podle ozna� ení 
na tlakovém válci. 

Pokud pot�ebujete tlak post� iku p�es 4 bary (pouze 425 
a 435), doporu� ujeme regulátor tlaku nahradit po 
vypušt� ní p�etlaku zátkou (i) SW 24 obj. � . 4200215, 
která je dodávána spolu s post� ikova� em. 
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7. Mno�ství post � iku 
 

Post� iky pou�ívejte podle p �edpis�  stanovených jejich 
výrobcem. Mno�ství zvolte podle skute � né pot�eby. 

P� ibli�né hodnoty pro ochranu rostlin: 

·  p� dní kultury 0,3-0,5 l pro 10 m² 
·  nízké ke�e 1,0-1,5 l pro 10 m² 
·  špalírové stromy, v�etenové k�oviny 0,5-1,0 l na kus 
·  v� tší stromy 2,0 l na kus 
·  starší, voln�  stojící stromy 3,0-5,0 l na kus 

8. Prost � edky pro ochranu rostlin 
 

Prost�edky k ochran�  rostlin nalévejte pouze 
v otev�eném prostoru, nikdy v místnostech bytu, stájích 
nebo skladech potravin a krmiva. 

Práškové prost�edky pro ochranu rostlin nejprve vlo�te 
do zvláštní nádoby, dob�e promíchejte a teprve potom 
napl� te do post� ikova� e. 

UPOZORN� NÍ: 
V p�ípad�  pot�eby m� �e být post � ik ješt�  jednou 
zamíchán v nádr�i post � ikovou trubkou.  

U tekutých prost�edk�  pro ochranu rostlin napl� te 
nádr� z 1/4 vodou, p �idejte post� ikový prost�edek 
v tekuté form�  smíchaný s vodou, dopl� te pot�ebné 
mno�ství vody a dob �e promíchejte. 

P� i pou�ití post �ikových prost�edk� , které jsou vyrobeny 
z rostlinných preparát�  je pot�eba dbát na to, aby 
kapalina byla p�ed pln� ním p�efiltrována. 

Bezpodmíne� n�  dbejte bezpe� nostních 
p�edpis�  jednotlivých výrobc�  post� ikových 
prost�edk� ! 

9. Pln � ní 
 

P�i pln� ní post� ikova� e stále pou�ívejte p � ilo�enou 
nálevku se sítem a pln� ní po celou dobu jeho trvání 
v� nujte pozornost. 

Zamezte p�ímému spojení mezi plnící hadicí                
a obsahem nádr�e. 

Post� ikový prost�edek se nesmí dostat zp� tným 
nasáním do vodovodní sít� .  

P� i pln� ní post� ikovými prost�edky je t�eba dbát na to, 
aby �ivotní prost �edí, domácnost a vodovodní sí�  
nep� išly s post� ikovým prost�edkem do kontaktu. 

Je t�eba zamezit p�elití nádr�e, zne � išt� ní vodních tok�  
a deš�ové a odpadní kanalizace. 

10. St� íkání 
 

Uve� te rychlými pohyby pákou � erpadlo k nasávání             
a otev�ete tlakem na ru� ní páku ventil, aby se 
post� iková kapalina mohla dostat tryskou ven. 
Pušt� ním ru� ní páky je st� íkaný paprsek okam�it �  
p�erušen. 

 

 

11. Správná údr�ba a pé � e 
 

Váš zádový post� ikova�  pracuje tém��  bez údr�by. 
Pokud se víko nádr�e zavírá zt � �ka nebo se zt � �ka 
otvírá, nama�te gumový t � snící krou�ek trochou oleje. 

K odborné údr�b �  dále pat�í: 

·  kontrola nádr�e na kapalinu, 
·  kontrola všech hadic a jejich šroubení, 
·  � išt� ní všech filtra� ních vlo�ek a kontrola, zda 

nejsou poškozené, 
Ke zvláštní ochran�  pístu, válce a man�ety pístu      
(typ 425/435 a 473P) - proti zne� išt� ným post� ik� m je 
na vstupu do tlakového válce resp. v prostoru válce 
umíst� no dopl� kové síto. To m� �e být vy � išt� no silným 
prot�epáním po post� ikových pracech. 

U typu 425/435 a 473P: Po demontá�i � erpadla nebo 
p� i vým� n�  man�ety pístu je pot �eba jak man�etu tak 
píst opat� it mazacím tukem odolávajícím vod� . 

Pokud by nastaly ne� ekané poruchy, obra� te se, 
prosím, na svého prodejce. 

12. Uskladn � ní 
 

P�esto�e je nádr� vyrobená z materiálu odolného v �� i 
UV-zá�ení, doporu� ujeme, aby byl post�ikova�  chrán� n 
p�ed p�ímým slune� ním zá�ením, aby byl v suchém 
prostoru a aby k n� mu nem� ly p�ístup d� ti a zví�ata. 

P�i nebezpe� í mrazu musí být kapalina z nádr�e, 
tlakového válce a všech vedení úpln�  vypušt� na. 

 

 

 



 

5 

13. Technické údaje 
 

 
Typ  425 435 473P 473D 475 485 

Hmotnost (prázdný) asi kg 4,3 4,6 3,9 3,9 4,3 4,6 

Obsah nádr�e l  15 20 12 12 15 20 

� erpadlo pístové membránové 

Obsah tlakového válce l 1,3 

Zdvih cm3  80 

Provozní tlak bar do 4 ; se zaslepeným 
regulátorem tlaku do 6 

do 4 

Rozm� ry s ru� ní pákou 
Výška   mm 
Ší�ka   mm 
Hloubka mm 

 
520 
400 
240 

 
580 
440 
280 

 
540 
360 
220 

 
540 
360 
220 

 
520 
400 
240 

 
580 
440 
280 

Velikost oka plnícího síta mm 1,5 

Velikost oka filtru                             
ve st� íkací trubce mm 

 
0,8 

 

14. Pokyny pro údr�bu a opravy, náhradní díly, záru ka a díly podléhající opot � ebení 
 

Údr�ba a opravy: 

Údr�ba a opravy moderních stroj �  a jejich sou� ástí vy�aduje odborné vzd � lání a dílnu vybavenou speciálními nástroji    
a m�� ícími p�ístroji. Výrobce proto doporu� uje, všechny práce, které nejsou popsané v návodu k obsluze nechat provést 
v odborné díln� . Odborný autorizovaný technik absolvoval pot�ebná školení, má zkušenosti a vybavení a m� �e Vám 
nabídnout nejvhodn� jší �ešení. 

Náhradní díly: 

Spolehlivý provoz a bezpe� nost Vašeho stroje je závislá na kvalit�  pou�ívaných náhradních díl � . Pou�ívat pouze 
originální náhradní díly. Pouze originální náhradní díly pocházejí z výroby stroje a garantují tím nejvyšší mo�nou kvalitu 
materiálu, dodr�ení rozm � r� , funkce a bezpe� nosti. Originální náhradní díly a p�íslušenství obdr�íte u odborného 
prodejce. Má k dispozici i pot�ebné katalogové listy náhradních díl�  a je pr� b� �n �  informován o inovacích a novinkách 
v nabídce náhradních díl� . Vezm� te, prosím, na v� domí, �e v p �ípad�  pou�ití neoriginálních díl �  zaniká nárok na 
záruku. 

Záruka: 

Výrobce garantuje bezvadnou kvalitu svých výrobk�  a poskytuje kupujícímu záru� ní lh� tu. Vzniknou-li v záru� ní lh� t�  
závady zp� sobené vadou materiálu nebo výroby, p�ebírá výrobce náklady za opravu spojené s vým� nou vadných díl� . 
Za záruku je zodpov� dný prodejce. Výrobce však �ádá porozum � ní, �e za následující p �í� iny poškození nem� �e záruku 
p�evzít: 

• Nedodr�ení návodu k obsluze. 

• Nedodr�ení nezbytné údr�by a � išt� ní. 

• B� �né opot �ebení (p�edevším: t� sn� ní, membrány, man�ety, trysky a filtr). 

• Pou�ití násilí, neodborné zacházení, zneu�ití nebo n ehoda. 

• Zásahem neodborné osoby nebo neodborným pokusem uvedení do provozu. 

• Pou�itím nevhodných náhradních díl � , pokud zap�í� inily poškození. 

• Škody vzniklé podmínkami u�ití p �i pronájmu (záp� j� ce). 

� išt� ní, údr�ba a se �ízení se nepova�ují za záru � ní výkon. Veškeré záru� ní úkony musí být provád� ny výrobcem 
autorizovaným odborníkem. 
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15. Náhradní díly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sada t � sn � ní 



 

*) v dodávce s post� ikova� em  **) p�íslušenství� ��� 7�

Pozice  Obj. � . Typ  Popis  

20 44 00 278 425/435/473P válec+píst+ojnice � erpadla 

25 44 00 203 425/435/473P pístové � erpadlo, kompl. 

55 44 00 221 475/485/473D membránové � erpadlo, kompl. 

75 42 00 279 425/475 nosník s nádr�í, 15 l 

75 42 00 293 435/485 nosník s nádr�í, 20 l 

75 42 00 401 473P/ 473D nosník s nádr�í, 12 l 

90 42 00 166 25  plnící síto 

95 42 00 242  víko nádr�e, (obsahuje: t � sn� ní 99,5x113,5x3,8 ventil odvzdušn� ní) 

98 43 00 340  nosný popruh (obsahuje upev� ovací hák) 

112 49 00 454  ru� ní páka, LX, (obsahuje: rukoje�  upev� ovací prvky) 

116 00 64 234  hadice plastová 10x3x1300 mm 

125 49 00 356 p�íslušenství manometr - sada 

130 49 00 440  ru� ní ventil - sada 

133 49 00 391  trubka post�iku 500 mm 

135 49 00 448 p�íslušenství trysky – sada obsahuje: 3 trysky pro plošný post� ik, 3 trysky s dutým ku�elem,         
2 nárazové trysky 

140 49 00 442 425/435/473P t� sn� ní - sada 

140 49 00 443 475/485/473D t� sn� ní - sada 
 

16. P� ehled trysek 
 

 

Ozna� ení Obj. � . Vyst � íkané 
mno�ství l/min  

Tlak  
bar 

Úhel 
post � iku 

Ú� el 

Tryska s dutým ku�elem      
1 mm Ø, šedá,           
materiál POM    *) 

40 74 758 0,4 
0,55 

1,0 
2,0 

50° - 70° nap�. k ošet�ení ke��  a strom�  

 

Tryska s dutým ku�elem   
1,4 mm Ø, � erná,       
materiál POM    **) 

40 74 755 0,64 
0,91 
1,11 

1,0 
2,0 
3,0 

50° - 70° 

Tryska s dutým ku�elem   
1,8 mm Ø, modrá,      
materiál POM    **) 

40 74 726 0,88 
1,25 
1,53 

1,0 
2,0 
3,0 

50° - 70° 

Nárazová tryska DT 1,0 
�lutá    **) 

40 74 385 0,46 
0,65 
0,80 
0,93 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 

105° p�edevším pro herbicidy st�íkané 
nízkým tlakem 

 

Nárazová tryska DT 2,0 
� ervená    **) 

40 74 386 0,91 
1,29 
1,60 
1,85 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 

105° 

Tryska mosazná, 
nastavitelná    **) 

49 00 206 0,44 - 1,10 
0,55 - 1,45 
0,66 - 1,75 
0,75 - 1,95 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 

 

Tryska pro plošný post� ik - 
št� rbinová 015-F80  
zelená    **) 

40 74 504 0,49 
0,60 
0,69 

2,0 
3,0 
4,0 

80° pro plošné a �ádkové post� iky 

 

Tryska pro plošný post� ik - 
št� rbinová 02-F80  
�lutá    **) 

40 74 501 0,65 
0,80 
0,92 

2,0 
3,0 
4,0 

80° 

Tryska pro plošný post� ik - 
št� rbinová 04-F110  
� ervená    *) 

40 74 263 1,31 
1,60 
1,85 

2,0 
3,0 
4,0 

110° 

 



 

�

 

                                                                                   Made in Germany 
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