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Návod k obsluze

Motorový rosič

Upozornění!
Před prvním uvedením do provozu si
důkladně pročtěte tento návod k obsluze
a dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní
předpisy!

9 450 110

01/2008

Předmluva

Symboly

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro vysoce
kvalitní výrobek SOLO.
Jednoválcový dvoutaktní motor s válcem na vnitřní
straně opatřeným nikasilem v osvědčené technice
SOLO pro vysoké výkony a nízkou spotřebu Vám
garantují vysokou životnost stroje.
Před prvním uvedením do provozu si důkladně
pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte
bezpodmínečně bezpečnostní předpisy
Abyste udrželi vysokou výkonnost Vašeho rosiče
SOLO po dlouhou dobu, měli byste přesně dodržovat
pokyny pro údržbu.
Pokud byste měli po prostudování tohoto návodu
k obsluze další dotazy, je Vám místní prodejce SOLO
k dispozici.
V zájmu stálého dalšího vývoje našich strojů si
musíme vyhradit změny obsahu dodávky co do tvaru,
techniky a výbavy.
Prosíme dále o pochopení, že z údajů a obrázků
uvedených v tomto návodu nelze odvozovat žádné
nároky.

Na stroji a v tomto návodu k obsluze jsou používány
následující symboly:
Před prvním uvedením do provozu a před
všemi pracemi spojenými s údržbou,
montáží a čištěním, pročtěte důkladně
návod k obsluze
Při používání motorového stroje buďte
obzvlášť opatrní
Zakázáno!
Před startem motoru si nasaďte chránič
sluchu a obličeje

Noste ochranu dýchacích orgánů
V blízkosti stroje a na místě tankování je
zakázáno kouření!
Motorový stroj a kanystr na palivo
udržujte v bezpečné vzdálenosti od
otevřeného ohně

Prohlášení o shodě CE
SOLO Kleinmotoren GmbH, Stuttgarter Str. 41, D71069 Sindelfingen, tímto prohlašuje, že následující
stroj v dodaném provedení
Označení produktu:

Motorový rosič

Sériové/Typové označení:
Hladina akustického tlaku
(ISO 3744)
garantovaná
naměřená

444

451

99
98

100
99

Startujte motor

Vypněte motor
Používejte ochranné rukavice při práci se
strojem i na stroji

dB(A)
dB(A)

Pohonná směs
odpovídá ustanovením následujících směrnic EU:
98/37/EG, 2000/14/EG a RL - 2004 - 108 EG
o elektromagnetické kompatibilitě.

Klapka sytiče otevřena
Pracovní poloha

Použité normy:
ISO 12100 část 1, část 2, DIN EN 294

Klapka sytiče zavřena
Nastavení nezahřátého motoru

Postup při hodnocení shody: Příloha V
Výrobní číslo a rok výroby  viz typový štítek na zadní
straně obalu

Díly podléhající opotřebení
Některé části konstrukce podléhají opotřebení
způsobenému provozem, resp. obvyklému opotřebení
a musí proto být včas vyměněny. Následující díly
podléhající běžnému opotřebení nespadají do
záručního plnění výrobce:

Prohlášení o shodě ztrácí platnost, bude-li výrobek
bez souhlasu přestavěn nebo změněn.

Sindelfingen,
1. ledna 2008
SOLO Kleinmotoren GmbH

• filtr vzduchu
• filtr paliva
• všechny gumové díly přicházející do kontaktu s
palivem
• svíčka zapalování
• startér

Wolfgang Emmerich
jednatel
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Záruka
Výrobce zaručuje bezvadnou kvalitu a přebírá náklady spojené s opravou provedenou formou výměny vadných částí
v případě vad materiálu nebo výrobních vad, které se projeví v záruční době po dni koupě. V některých zemích jsou
platné specifické záruční podmínky. V případě pochybností se informujte u prodejce, který je odpovědný za záruku.
Prosíme o pochopení, že za následující příčiny škod nemůžeme ručit:
• Nerespektování návodu k používání.
• Zanedbání nutné údržby a čištění.
• Poškození způsobené neodborným seřízením karburátoru.
• Opotřebení způsobené běžným užíváním.
• Zřejmé přetížení v důsledku trvalého překračování horní hranice výkonu.
• Používání nepovoleného pracovního nástroje.
• Násilné zásahy, neodborné zacházení, zneužití nebo nehoda.
• Škody vzniklé přehřátím z důvodu znečištění krytu ventilátoru.
• Zásahy nepovolaných osob nebo neodborné pokusy o opravy.
• Použití nevhodných náhradních dílů, resp. jiných než originálních náhradních dílů, pokud byly příčinou škody.
• Použití nevhodných nebo příliš dlouho skladovaných provozních hmot.
• Škody, které lze zdůvodnit používáním při pronájmu stroje v půjčovnách.
Čištění, péče a seřizování se nepovažují za záruční výkony.
Jakékoli práce v záruce musí provádět odborník autorizovaný výrobcem.
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Důležité konstrukční díly

1. Důležité konstrukční díly / Typový štítek
obr. 1a, model 444

Typový štítek:

a: označení typu
b: výrobní číslo
c: rok výroby (08  2008)
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Důležité konstrukční díly

obr. 1b, model 450,451

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Víko nádrže/ plnící koš se sítem
Nádrž na postřik
Odtok postřiku
Svíčka zapalování
Nastavovací šrouby karburátoru
Tlumič výfuku
Rukojeť starteru
Kryt filtru vzduchu
Uzávěr palivové nádrže
Páčka sytiče (Choke)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
5

Čerpadlo Primer
Západkový uzávěr nosného popruhu
Kohout
Rosící trubice
Rosící tryska
Dávkovač
Páčka plynu
Seřizovací páčka
Spínač stop
Odvzdušnění nádrže

Technické údaje

2. Technické údaje
Motorový rosič

444

Motor

451

jednoválcový 2-taktní motor SOLO
3

Zdvihový objem

cm

Vrtání / Zdvih

mm

Obsah palivové nádrže

l

Palivo – poměr směsi: s dvoutaktním motorovým olejem
SOLO Profi 2T

40,2

66,5

40 / 32

46 / 40

1,5

2,1/5750

1:50 (2%) provoz po záběhu
1:25 (4%) pro záběh
na poloze nezávislý membránový karburátor s čerpadlem
primer a zabudovaným čerpadlem paliva

Karburátor
Filtr vzduchu

papírový
elektronicky řízené magnetové zapalování, nepodléhající
opotřebení

Zapalování
Obsah nádrže pro postřik

l

13

13 / 21 (typ 451-02)

Jmenovitý objem

l

12

12 / 20 (typ 451-02)

Velikost ok plnícího síta

mm

Zbytkové množství postřiku

0,55

ml
< 100

Velikost ok filtru v sadě příslušenství
(není obsaženo v základní výbavě)
Výkon vzduchu max.

Množství vzduchu

Hmotnost (bez paliva)
Rozměry bez rosící trubice

Střední počet volnoběžných otáček

mm

0,32

m /h

3

900

1400

kg

9,5

10,8

výška: 690
šířka: 500
hloubka: 260

výška: 690
šířka: 550
hloubka: 280

mm

ot./min

2900

2200 ± 200

Při určení následně uvedených hodnot zrychlení vibrací a hluku byly zohledněny nejrůznější provozní podmínky
odpovídající vždy příslušné platné normě.
Hladina akustického tlaku LPeq dle EN ISO 3744 dB(A)

89

94

Hladina akustického výkonu LWeq dle EN ISO 3744dB(A)

97

103

<2

<2

Vážená efektivní hodnota zrychlení ahv,eq
dle EN ISO 5349

m/s

2
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Bezpečnostní předpisy

3. Bezpečnostní předpisy
3.1 Rozsah použití / Pokyny k použití
•
•
•
•
•
•
•

Rosič smíte používat pouze pro činnosti, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Rosič je vhodný k rozstříkání prostředků pro ochranu rostlin schválených příslušnými národními úřady.
Rosící množství je limitováno polohou rosící trubice.
Jestliže rosící trubice namířená dopředu tvoří s horizontální základnou vyšší úhel než 30 stupňů, je potřeba použít
dodatečné čerpadlo kapaliny dodávané jako příslušenství.
Použití stroje k rozhozu granulí, např. umělého hnojiva nebo krmiva ryb v granulované formě je možné po
namontování speciální sady příslušenství (není obsahem dodávky). Použití je přípustné pouze bez čerpadla
kapaliny.
Motorový rosič umožňuje rovněž (bez náplně - bez čerpadla kapaliny) odstranění listí, trávy, papírů, prachu nebo
sněhu, např. v zahradách, na sportovních stadionech, parkovištích nebo vjezdech).
Motorový rosič používejte pouze pro práce, pro které je určen – pro žádné jiné!
Při práci dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní pokyny.

3.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Z přepravních důvodů je motorový rosič expedován částečně rozložený a musí se před prvním uvedením do
provozu zkompletovat (obr. 4A – 4D). Motorový rosič smí být uveden do provozu pouze v kompletně
smontovaném stavu.
Před prvním uvedením stroje do provozu si důkladně pročtěte tento návod a pečlivě ho uschovejte. Prvouživatel
by se měl nechat instruovat od prodejce nebo odborníka.
Osoba obsluhující rosič je v jeho pracovním dosahu odpovědná vůči třetím osobám.
Pracujte pouze v dobré tělesné kondici. Únava nebo nemoc vedou k nepozornosti.
Všechny práce provádějte klidně a s přehledem.
Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu nebo drog.
Proud vzduchu má velmi vysokou výstupní rychlost a nesmí být proto nikdy směřován na osoby nebo zvířata.

3.3 Osobní ochranná výbava pro Vaši bezpečnost
Aby nedošlo ke zranění hlavy, očí, rukou, nohou a sluchu, musí se používat následující
ochranné vybavení:
Ošacení musí být účelné, t. j. těsně přiléhající, ne však bránící práci. Nenoste žádný pracovní plášť, krátké
kalhoty, sandály, šálu, kravatu, ozdoby, které se mohou zachytit v křoví nebo na větvích.
Chraňte si svůj obličej a oči ochranou obličeje a ochrannými brýlemi.
V určitých případech noste ochrannou masku, jež zabrání vdechnutí jedovatých látek.
Abyste předešli poškození sluchu, noste vhodné osobní ochranné prostředky (jako např. ochranu sluchu,
kapsle, voskové vložky apod.).
Noste pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou.
Dbejte omezení stanovených odbornými svazy k prevenci nehod.

3.4 Ochrana životního prostředí
Dbejte na životní prostředí
• Dbejte na zvířata, která se mohou nacházet v pracovním dosahu!
• Mějte na mysli, že i hluk může být zátěží pro životní prostředí. Dodržujte období klidu podle místních zvyklostí!

3.5 Pracovní pokyny
•
•
•
•
•

Přistupte v režimu volnoběhu k příslušnému objektu, dejte plný plyn a otevřete přívod postřiku.
V okruhu 15 m nesmí být žádné další osoby. Dbejte zejména na děti a zvířata. Částečky stržené vzdušným
proudem se mohou odrazit od překážek a ohrozit osoby stojící v okolí.
Nepracujte nikdy na nestabilním podkladě. Vzhledem k nebezpečí zakopnutí dbejte na překážky jako jsou pařezy,
kořeny, příkopy apod.
Zvlášť pozor při práci na svazích.
Nikdy se nedotýkejte horkého výfuku.
7

Údržba a péče
Palivová směs - tabulka

4. Údržba a péče

Benzín
v litrech

4.1 Všeobecné pokyny pro provoz a údržbu
Po době záběhu (asi 5 hodin provozu) musí být
zkontrolováno pevné osazení všech dosažitelných
šroubů a matic (s výjimkou seřizovacích šroubů
karburátoru) a event. musí být dotaženy.
• Čištění, údržbu a opravy provádějte pouze při
vypnutém motoru. Konektor svíčky vytáhněte.
Výjimka: seřízení volnoběhu a karburátoru.
Postup při údržbě
• Jiné údržbářské práce než ty, které jsou uvedené
v tomto návodu k obsluze, může provádět pouze
autorizovaná dílna SOLO. Přitom mohou být
používány pouze originální náhradní díly.
• Neprovádějte na rosiči žádné změny - ohrozili byste
tím vlastní bezpečnost.
• Neprovádějte údržbu a úschovu v blízkosti
otevřeného ohně.
• Pravidelně kontrolujte uzávěr palivové nádrže
co do těsnosti a odvzdušnění. Používejte pouze
bezvadné svíčky, kabel svíčky kontrolujte není-li
poškozený.
• Neprovozujte rosič s vadným nebo demontovaným
tlumičem hluku (nebezpečí ohně, poškození
sluchu). Horkého tlumiče se nedotýkejte.

1
5
10

Olej v litrech
SOLO Profi 2T
2% (1:50)

Záběh motoru
SOLO Profi 2T
4% (1:25)

0,020
0,100
0,200

0,040
0,200
0,400

Záběh motoru:
Pro prvních pět plnění nádrže použijte i u speciálního
dvoutaktního oleje směšovací poměr 25:1 (4%)!
• Kouření a jakýkoliv otevřený oheň je nepřípustný.
• Před tankováním nechejte stroj vychladnout.
• Pohonná hmota může obsahovat rozpustné
substance. Zabraňte kontaktu kůže a očí
s produkty minerálních olejů. Při tankování
používejte rukavice. Ochranné oblečení častěji
měňte a čistěte. Výpary nevdechujte.
• Nevylévejte pohonné hmoty. Dojde-li k tomu, stroj
ihned očistěte. Dbejte na to, aby nedošlo ke
kontaktu pohonné hmoty s oblečením.
Dojde-li ke kontaktu, oblečení ihned vyměňte.
• Dbejte na to, aby pohonná hmota nebo olej nevnikly
do půdy (ochrana životního prostředí). Používejte
vhodné podložky.
• Netankujte v uzavřených prostorách. Výpary
z pohonné hmoty se koncentrují při zemi
(nebezpečí exploze).
• Pohonné hmoty a olej přepravujte a uskladňujte
pouze v povolených a označených kanystrech.
Zabraňte přístupu dětem.
• Při práci dbejte na to, abyste nevdechovali výfuky
motoru. Používání rosiče v uzavřených prostorách
je zakázáno.
Manipulace s pohonnou hmotou vyžaduje
opatrnost a rozvahu. Bezpodmínečně dbejte
bezpečnostních pokynů.

Při přepravě stroje zajistěte jeho bezpečnou
polohu, aby nedošlo k vylití paliva.
• Při delším uskladnění a přepravě stroje
vyprázdněte zcela palivovou nádrž.

4.2 Informace o palivu

Palivo a olej
Palivo: Motor Vašeho rosiče je vysoce výkonný
dvoutaktní motor, který je nutné pohánět pohonnou
směsí benzínu s olejem nebo speciálním palivem
připraveným předem v odborných obchodech vhodným
pro dvoutaktní motory.
Důležité: Ve směsi můžete používat bezolovnatý
normální benzín, bezolovnatý Euro-benzín nebo
bezolovnatý super-benzín (minimální oktanové číslo 92
ROZ).

• Tankujte pouze s vypnutým motorem!
• Okolí místa plnění řádně očistěte.
• Uzávěr nádrže odšroubujte a palivovou směs
naplňte až ke spodní hraně plnícího hrdla.
Nepřeplňujte a podle možnosti používejte nálevku
se sítkem.
• Plňte opatrně, abyste nevylili pohonné hmoty nebo
olej.
• Uzávěr opět zašroubujte.

Směšovací poměr:
Doporučujeme směšovací poměr pohonná látka
k oleji 50:1 (2 %) při použití námi nabízeného
dvoutaktního oleje „SOLO Profi 2T“. V případě použití
jiného oleje není možné uznat případné vzniklé závady
jako záruční.
Upozornění: Neskladujte směs déle než 3-4 týdny.
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Údržba a péče
Karburátor má 3 seřizovací šrouby:

4.3 Svíčka zapalování

• dorazový šroub volnoběhu "T"
• regulační šroub směsi volnoběhu "L"
• regulační šroub směsi plného zatížení "H"

Svíčka zapalování (tepelná hodnota 200) je k dostání
např. pod tímto označením:
BOSCH
WSR6F
CHAMPION RCJ-6Y nebo srovnatelné
Předepsaný odstup elektrod činí 0,5 mm.

Regulační šrouby směsi pro volnoběh "L"
a směsi pro plné zatížení "H" smí seřizovat
pouze autorizovaná dílna.

Svíčku kontrolujte pravidelně každých 50
provozních hodin. Jsou-li elektrody silně
ohořelé, svíčku vyměňte.

Nepatrnou úpravu na střední otáčky volnoběhu
uvedené v technických údajích je možné provést
pomocí dorazového šroubu volnoběhu "T"
a otáčkoměru takto:

4.4 Odstavení a uskladnění

•

Motorový rosič uskladněte v suchém dětem
nepřístupném prostoru a opatřete ho ochranným
krytem.
Zvláštní konzervování není nutné, používáte-li námi
doporučený speciální dvoutaktní motorový olej “SOLO
Profi 2T”.
Při delším uskladnění vyprázdněte zcela palivovou
nádrž.

Jsou-li otáčky při volnoběhu příliš vysoké, pootočte
dorazovým šroubem volnoběhu "T" proti směru
pohybu hodinových ručiček.

•

Jsou-li otáčky při volnoběhu příliš nízké (motor se
zastavuje), pootočte dorazovým šroubem
volnoběhu "T" ve směru pohybu hodinových
ručiček tak, aby motor běžel pravidelně.
Pokud nelze pomocí dorazového šroubu volnoběhu "T"
dosáhnout optimálního nastavení karburátoru, nechejte
ho seřídit ve specializované dílně.

4.5 Seřízení karburátoru

Následující pokyny jsou určeny pro autorizovanou
dílnu
Základní nastavení karburátoru může odborná dílna
konzultovat s naším oddělením služeb zákazníkům.

Karburátor je optimálně nastaven přímo u výrobce.
Podle místa použití (hornatý terén, rovina) může být
nezbytná korektura seřízení karburátoru.

obr. 2a,
model 444

Karburátory D-Cut:
Při seřizování regulačního šroubu směsi pro volnoběh
"L" a regulačního šroubu směsi pro plné zatížení "H" se
používá klíč karburátoru D-CUTKarburátory s plombami:
Regulační šrouby směsi pro volnoběh a směsi pro plné
zatížení mohou být přestavovány pouze v omezeném
rozsahu.
Ke správnému nastavení volnoběhu musí být čistý filtr
vzduchu!
Před seřizováním nechejte zahřát motor.
Nastavení karburátoru slouží pro dosažení
maximálního výkonu motoru. Při seřizování musí
být bezpodmínečně používán otáčkoměr!
Nenastavovat vyšší otáčky než je uvedeno, mohlo by
dojít k poškození motoru!

obr. 2b, model 451
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Údržba a péče
Pokud by při správném seřízení karburátoru otáčky
motoru znatelně klesaly, je filtr vzduchu ucpaný a je
nutno ho vyměnit
(model 444: obj. č. 20 48 282)
(model 450: obj. č. 20 48 280)
Nízké otáčky motoru způsobené ucpaným filtrem
vzduchu v žádném případě nenapravujte seřizováním
karburátoru. Vedlo by to k přetížení a závažnému
poškození motoru.
U poškození motoru, ke kterému došlo neodbornou
péčí, nemůže být uznán nárok na záruční plnění.
K demontáži filtru vzduchu sejměte kryt filtru. Uvolněte
šroub krytu (obr. 1. poz. 8).

4.6 Údržba filtru vzduchu
Filtr vzduchu zadržuje nasávané nečistoty a snižuje tak
opotřebení motoru.

obr. 3a, model 444

obr. 3b, model 451

Pravidelná údržba prodlužuje životnost Vašeho stroje.
Znečištěný filtr vzduchu má za následek snížení
výkonu motoru. Znečištěný filtr rovněž zvyšuje
spotřebu paliva a tím škodlivé látky. Navíc ztěžuje
startování.
Při celodenním nasazení čistěte filtr denně.
Podle množství prachu eventuelně častěji.
Jednoduché vyklepání je nejvhodnější způsob čištění.
Filtr vzduchu nevyfukujte stlačeným vzduchem
a nikdy ho nenamáčejte, ani nevkládejte do olejové
lázně nebo čisticího roztoku!
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Montáž

5. Montáž
obr. 4

Před prvním zprovozněním musí být stroj zkompletován:

5.1 Montáž rosícího zařízení
Koleno (1) se připevní oběma šrouby ve směru postřiku dopředu (obr. 4D; A+B) na skříň ventilátoru. Přitom dbejte, aby
bylo lehce otočné. Vlnovcovou hadici nasuňte na koleno a připevněte sponou (4).

5.2 Montáž rukojeti, rosící trubice a trysky
Rukojeť (5) (nejlépe zepředu dozadu) nasaďte na rosící trubici (6) a přišroubujte do požadované polohy (obr. 4C).
Pomocí vodícího žebra (7) na rosící trubici zafixujete ve svislé pozici.
Rosící trubici s vlisovaným otočným nástavcem (11) nasaďte až na doraz do vlnovcové hadice (5), nechte zaklesnout
a zajistěte sponou (8).
Upozornění: Pomocí rukojeti je možné vychylovat/otáčet rosící trubici ve vlnovcové hadici. Dbejte, aby nedošlo
k uvolnění nebo uskřípnutí hadicových resp. kabelových spojení.
Rosící trysku (9) nasaďte na rosící trubici (svisle k rukojeti) a upevněte (10).
Hadici kapaliny (dvoudílnou) pevně nasuňte na koncovky na rukojeti a rosící trysce. Zafixujte na vlnovcové hadici.
Kohout uzavřete (svislá poloha), naplňte postřikem a prověřte těsnost.
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6. Startování / vypnutí motoru

• Páčkou sytiče uzavřete klapku sytiče.
• Primer několikrát stiskněte až se v plastovém
balonku objeví palivo.
• Levou rukou se opřete o nádrž. Pravou rukou
povytáhněte startovací rukojeť (obr. 1 poz. 7) až
dojdete k prvnímu odporu, poté rychle a silně
protáhněte až přístroj slyšitelně krátkodobě naskočí
(zapálí).
• Poté ihned vraťte páčku sytiče (obr. 6) znovu do

Startování studeného motoru

obr. 5

výchozí pozice! "Klapka sytiče otevřena"
a pokračujte ve startování.
• Když motor běží, zvyšte otáčky pomocí páčky plynu
(obr. 1, poz. 17), případně nastavte pomocí
seřizovací páčky (obr. 1, poz. 18) na trvalý provoz.
• Pro provoz ve volnoběhu uvolněte páčku plynu,
resp. nastavte seřizovací páčku do výchozí pozice
"min" směrem dolů.
Startování zahřátého motoru
příp. po krátkodobém vypnutí.
• Klapku sytiče nechejte otevřenou a startujte motor.

Pokud by motor při dalších pokusech nenaskočil, je
spalovací prostor přeplněn tukem.
V tomto případě se doporučuje vyšroubovat svíčku
(obr.1, 4) a vysušit ji. Nastavte spínač stop (obr. 1, 19)
na "STOP" a seřizovací páčku (obr. 1, 18) na plný plyn
"max" a protáhněte několikrát startovací rukojeť při
vyšroubované svíčce za účelem odvzdušnění
spalovacího prostoru. Svíčku poté opět zašroubujte
a opakujte startování.

• Spínač stop nastavte na provozní polohu "I"
a uzavřete vypínací kohout (OFF).
• Seřizovací páčku posuňte do pozice "min" (motor se
startuje na volnoběh).

obr. 6a, model 444

Vypnutí motoru
• Páčku plynu nebo seřizovací páčku nastavte na
pozici volnoběhu případně na pozici "min".
• Spínač stop uveďte do pozice "STOP“, motor se
zastaví.

obr. 6b, model 451

7. Pracovní pokyny
Před každým začátkem práce a před každým
startováním zkontrolujte, zda rosič perfektně funguje
a je v předepsaném stavu (ovládání plynu, zkratový
spínač, ochranné zařízení, nosné popruhy a těsnost
nádrže a potrubí).
• Během startování a při práci musí obsluha zaujmout
pevné a jisté postavení.
• Při startování rosiče změnit místo, nejméně 3 m
od místa kde bylo tankováno.
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Pracovní pokyny
Pokud rosíte převážně směrem nahoru (vysoké
stromy), doporučujeme použít čerpadlo kapaliny
dodávané jako příslušenství (obj. č. model 444: 44 00
114, model 450: 44 00 235)

7.1 Nastavení nosného popruhu
obr. 7

Tabulka směrných hodnot model 444
Dávkovací
dutinka

Pozice 1
Pozice 2
Pozice 3
Pozice 4
Rosič vezměte na záda a nosné popruhy nechejte
oboustranně zapadnout do uzávěru (obr.1, 12).
Ramenní popruhy je možné seřídit na potřebnou délku
pomocí posuvných poutek. Stažením obou konců
popruhu je možné popruhy napnout. (a)
Nadzdvižením posuvných poutek je možné popruhy
uvolnit. (b)
Upozornění:
Nosné popruhy seřiďte tak, aby zádová deska dolehla
pevně na záda obsluhy.

A *)

0,8 l/min
1,4 l/min
1,9 l/min
2,6 l/min

B

C

0,6 l/min
0,9 l/min
1,8 l/min
2,4 l/min

0,7 l/min
1,2 l/min
1,9 l/min
2,5 l/min

Tabulka směrných hodnot model 451
Dávkovací
dutinka

Pozice 1
Pozice 2
Pozice 3
Pozice 4

7.2 Plnění
• Při plnění stroje vždy používejte plnící koš se sítem
v hrdle nádrže a průběh plnění po celou dobu
sledujte.
• Zamezte přímému styku externí plnící hadice
s obsahem nádrže.
• Postřik se nesmí dostat zpětným sáním do
vodovodní sítě.
• Při plnění postřikem dbát na to, aby životní
prostředí, ekosystém a vodovodní síť nepřišla do
kontaktu s postřikem.
• Vyvarujte se přeplnění nádrže, znečištění veřejných
vodních zdrojů, dešťových a odvodňovacích kanálů.
• Velikost ok plnícího síta je 0,55 mm. Při výměně
používejte pouze originální plnící síto obj. č.: 42 00
104 s řádnou velikostí ok.

A *)

0,8 l/min
1,4 l/min
1,9 l/min
2,6 l/min

B

C

0,6 l/min
1,0 l/min
1,9 l/min
2,6 l/min

0,7 l/min
1,2 l/min
1,9 l/min
2,9 l/min

*) Při použití čerpadla kapaliny (příslušenství) platí pro
každou polohu rosící trubice hodnoty A.
Upozornění: Sada příslušenství čerpadla kapaliny
obsahuje speciální dávkovací dutinku, která se musí při
použití čerpadla kapaliny namontovat.
Pozor: Při použití čerpadla kapaliny
bezpodmínečně dbejte na to, aby v nádrži
bylo vždy dostatečné množství postřiku. Při
běhu nasucho se může čerpadlo poškodit. Z tohoto
důvodu musíte čerpadlo demontovat, pokud stroj
používáte jako rozprašovač nebo foukač.

obr. 8

7.3 Rosení - postup
Kohout otevřít: páčku vodorovně - ON - (obr. 5).
Kohout uzavřít: páčku svisle - OFF -.
Vystříkané množství se reguluje odpovídající polohou
dávkovací dutinky.
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7.4 Rosení - trysky
Dvousměrná tryska (příslušenství obj. č.: 49 00 137 ):

Tryska dalekého dosahu (7):

obr. 11

obr. 9

K rosení ploch a stromů doporučujeme zásadně
nasadit trysku dalekého rozsahu (7) na standardní
trysku (4). Tím postihnete větší plochy a docílíte
rovnoměrnějších kapek. Trysku dalekého dosahu
nasaďte na standardní trysku až nálitek zaklapne.
V hustých kulturách a při dodatečném ošetření
doporučujeme nasadit dodatečně mřížku širokého
dosahu (7a) na dalekonosnou trysku (7). Rosící
paprsek tím utlumíte a rozšíříte a zabráníte tak
případnému poškození listů.

Standardní trysku (4) odstraňte z rosící trubice,
dvousměrnou trysku nasaďte na nosnou trubici.

7.5 Zbytek postřiku
Pokud při rosení při správné pozici dávkovače není
v postřikovacím paprsku žádná kapalina, stroj vypněte.
V nádrži na postřik se ještě nachází zbytkové množství
méně než 100 ml.
Pokud nechcete doplnit další postřik a chcete rosení
ukončit, zbývající množství zřeďte 2l vody a naneste na
ošetřovanou plochu.

Koncová tryska (6):

obr. 10

7.6 Filtr u sad příslušenství
V případě použití dodatečného čerpadla kapaliny
(příslušenství obj. č.: model 444: 4400114, model 450
4400235) nebo sady ULV (příslušenství obj. č.:
4900479) je v připojovacím hrdle nádrže umístěný filtr.
Velikost ok je 0,32mm. Pokud musí být filtr vyměněn,
používejte pouze originální filtr obj. č.: 25 00 198
s řádnou velikostí ok.

7.7 Kontrola vystříkaného množství rosícího
prostředku
Koncovou trysku (6) nasaďte se zvolenou mřížkou na
standardní trysku.
Pro ošetření řádkových kultur (např. vinné révy, rajčat,
lesních školek) doporučujeme použít vratnou mřížku
(6a), abyste docílili postřiku i na spodní straně listí.
Vratnou mřížku můžete vyměnit za dvousměrnou
mřížku (6b). Tato mřížka vytváří cca 90° - 110° d ělený
paprsek. Hlavní použití dělené mřížky je současné
ošetření dvou řádků. Vratnou jakož i dvousměrnou
trysku nasaďte na vnější průměr koncové trysky až
nálitek zaklapne.

Minimálně na začátku každé sezóny zkontrolujte, zda
průtočné množství stroje (l/min) ještě odpovídá
hodnotě uvedené v „tabulce směrných hodnot“
(viz bod v kapitole „Plán údržby“).
Ke kontrole naplňte stroj vodou až ke značce max,
uveďte stroj do provozu a stříkejte přesně minutu
s maximálním pracovním tlakem. Poté změřte množství
vody, které potřebujete ke znovunaplnění ke značce
max.
Naměřená hodnota je výkon stroje v l/min při
maximálním pracovním tlaku.
Výkon se nesmí odchýlit více než o 10 % od hodnoty
uvedené v "tabulce směrných hodnot". Je-li naměřená
hodnota příliš malá, může to souviset s usazeninami
v dávkovací dutince. Vyčistěte příslušné díly a kontrolu
opakujte.
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Je-li naměřená hodnota příliš vysoká, může to souviset
s opotřebením nebo poškozením dávkovací dutinky.
Dávkovací dutinku vyměňte za novou
(obj. č.:40 74 165).
V případě použití přídavných sad (dodatečné čerpadlo
kapaliny příslušenství obj. č.: model 444: 44 00 114,
model 450: 44 00 235 nebo sady ULV příslušenství
obj. č.: 49 00 479) je v připojovacím hrdle nádrže
umístěný filtr.
Nesprávné průtočné množství může v tomto případě
souviset také se znečištěným resp. opotřebovaným
filtrem.
Vyčistěte znečištěný filtr resp. opotřebovaný filtr
nahraďte (obj. č.: 25 00 198).

obr. 13

7.8 Vyprázdnění nádrže, čištění
K čištění se dá nádrž pomocí přívodní hadice beze
zbytku vyprázdnit do vhodné nádoby.
Motor musí být vychladlý.
Postavte stroj na stabilní zvýšenou podložku, tak aby
mohl postřik odtéct dolů do vhodné nádoby.

obr. 12
Sítový koš v hrdle nádrže, filtr u sad příslušenství
a všechny části, které přicházejí do styku
s postřikem čistěte vodou a občas měkkým kartáčem.

7.9 Rozsah použití
Povolené oblasti použití stroje jsou:
•
•
•
•
•
•
Natáhněte přívodní hadici od kohoutu nad nádobu.
Je-li třeba, trochu stroj nahněte, aby mohla být nádrž
beze zbytku vyprázdněna.
Dbejte na to, aby postřik netekl přes stroj (především
přes motor), ale přímo do vhodné nádoby.
Zbytky postřiku řádně zlikvidujte na místě oficielně
určeném pro zvláštní odpad.
Nádrž postřiku denně po použití vyprázdněte a dobře
vypláchněte vodou.
Respektujte pokyny k čištění uvedené v návodu
pro použití přípravku na ochranu rostlin.
K čištění doporučujeme čistič strojů pro ochranu rostlin
500 ml obj. č.: 49 00 600.
Po čištění nechte otevřenou nádrž postřiku vyschnout.
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zemědělství,
zelinářství,
sadařství,
louky a pastviny,
vinařství a
okrasné rostliny

Plán údržby

Karburátor

zkontrolovat volnoběh

X

vyčistit

X

X

vyměnit
Svíčka zapalování

před sezónou

X

seřídit volnoběh
Filtr vzduchu

podle potřeby

týdně

denně

před začátkem práce

Následující pokyny se vztahují na normální podmínky při používání.
Za zvláštních podmínek, např. mimořádně dlouhá, každodenní pracovní doba, se musí
uvedené intervaly údržby vhodně zkrátit.

jednorázově po 5 hodinách
provozu
po 50 hodinách provozu

8. Plán údržby

X

zkontrolovat vzdálenost elektrod, event. seřídit

X

vyměnit

X
X

Přívod chladícího vzduchu

vyčistit

X

X X

Žebra válce

vyčistit

X

X

Palivová nádrž

vyčistit

Všechny dosažitelné šrouby
(kromě seřizovacích šroubů)

dotáhnout

Obslužná rukojeť

kontrola funkce

X

Celý stroj

vizuální kontrola

X

X
X

vyčistit
Vystříkané množství prostředku

zkontrolovat

Nádrž postřiku

vyčistit

X
X X

X X
X
X

Sítový koš v plnícím otvoru nádrže vyčistit

X X

Filtr u sad příslušenství

vyčistit

X X

Dávkovací dutinka

vyčistit

X X

Utěsnění všech částí stroje

zkontrolovat

X

X

Funkčnost ručního ventilu

zkontrolovat

X

X

Údržbu provádějte pravidelně. Pokud nemůžete provést všechny práce sami, pověřte odbornou dílnu. Majitel stroje
je také zodpovědný za:
• škody, které vznikly neodbornou nebo pozdě provedenou údržbou nebo opravou
• následné škody – také koroze – při nesprávném skladování
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Příslušenství motorového rosiče

9. Příslušenství motorového rosiče
Obj. č.
Dvojitá tryska
k rozšíření rosícího proudu nebo k současnému ošetření dvou řádků jedné kultury.

49 00 137

ULV-tryska

49 00 479

ULV-dávkovací zařízení

49 00 169

Čerpadlo kapaliny model 444

44 00 114

Čerpadlo kapaliny model 450

44 00 235

Prodlužovací trubka 60 cm
vícenásobně kombinovatelná ve spojení s čerpadlem kapaliny.

49 00 333

Sada pro rozprašování
včetně nádrže 20 l

49 00 550

Čistič strojů pro ochranu rostlin SOLO v dávkovací lahvi
500 ml

49 00 600
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Zastoupení :

SOLO Praha, s. r. o.
Belnická 596
252 42 Jesenice u Prahy

tel.: 241 931 220
fax: 241 931 090
e-mail:
solo@solopraha.cz
www.solopraha.cz

