Postřikovače
456/457

Návod k obsluze

Postřikovače SOLO jsou vhodné pro postřikování prostředky pro ochranu rostlin, na hubení škůdců a
plevele a pro hnojení tekutými hnojivy.

Bezpečnostní pokyny
- Nejsou nám známé žádné postřikové prostředky schválené příslušným schvalovacím orgánem
v EU, které by poškozovaly materiály, ze kterých je postřikovač vyrobený.
- Při použití ochranných prostředků na rostliny dbejte návodu výrobce.
- Před každým nasazením do provozu zkontrolujte bezvadnou funkci pojistného ventilu (1)
- Před demontáží každého dílu vypusťte přetlak z nádrže zatažením za pojistný ventil.
- Nikdy nesměřujte trysku nebo stříkací trubici na člověka nebo zvíře.
Montáž a demontáž
- Zatlačte držadlo (2) dolů a otočte vlevo. Vytáhněte čerpadlo.
- Postřikovací kapalinu naplňte max. k nejvyšší značce vyznačené na nádrži. Dbejte přitom
pokynů výrobce postřiku.
- Kapalinu dobře promíchejte a čerpadlo dobře zašroubujte.
- Pumpujte tak dlouho, až se ukáže červená značka na pojistném ventilu (1) – tlak 3 bary.
- Začněte stříkat stisknutím ruční páky (3). Jakmile páku pustíte, stříkání ustane.
- Tlak postřiku je možno sledovat na manometru (příslušenství na objednávku).
- Před otevřením nádrže vypusťte tlak z nádrže zatažením za přetlakový ventil (1).
Čištění
- Po každém použití postřikovač pečlivě vyčistěte.
- Otevřete nádrž, ze které jste vypustili tlak, vypláchněte ji čistou vodou, pečlivě ji vyčistěte
(např. aktivním uhlím nebo speciálním přípravkem k čištění postřikovačů – obj. č. 4900600).
- Pročistěte systém vedení prostříknutím čistou vodou.
- Dbejte pokynů výrobce postřiku.
- Nepoužívejte žádné agresivní přípravky.
Údržba
- Před uskladněním postřikovač úplně vyprázdněte.
- Uskladněte postřikovač na suchém místě, kde nemrzne a kam nedopadá přímé sluneční záření.
- Pokud jde čerpadlo ztěžka, musí se namazat těsnění na pístu čerpadla vazelínou. Vyšroubujte
čerpadlo z nádrže a píst čerpadla (4) vytáhněte z válce.
- Ke správnému těsnění nádrže je nezbytné namazat těsnění víka (6) vazelínou.
- Používejte vždy originální náhradní díly SOLO a s poruchami se obracejte na prodejce SOLO
– viz záruční list.
- V zájmu stálého vývoje přístroje si vyhrazujeme právo změn v obsahu dodávek, technice a
vybavení.

Technické údaje
456
objem náplně
celkový objem
max. teplota postř. prostředku do
váha prázdného postřikovače
max. tlak

(l)
(l)
(°C)
(kg)
(bar)

457
5,0
8,5
40
2,5
3

7,5
11,2
40
2,6
3

Příslušenství a náhradní díly
Označení
Vidlicová tryska se sadou trysek

Obj. číslo
4900477

Manometr do 10 barů s přípojkami
Trubka mosazná, dvoudílná, 150 cm
Postřiková trubka, mosazná, 75 cm

4900356
4900528
4900428

Postřiková trubka, mosazná, 50 cm
Teleskopická postřiková trubka,
mosazná, 57 – 100 cm
Teleskopická postřiková trubka
karbonová, 120 – 230 cm
Teleskopická postřiková trubka,
karbonová, 60 – 120 cm
Trubka k postřiku stromů,
karbonová, 120 cm
Tryska mosazná

4900519
4900478

4900206

Tryska plastová
Kompletní sada 8 trysek
Postřiková trubka, PVC, 50 cm
Ruční ventil

4900525
4900448
4900439
4900440

Prodlužovací trubka, PVC, 50 cm
Prodluž. nástavec postřikovací
trubky, ohebný, 15 cm
Sada těsnění
Nosník trysek, PVC, 60 cm
Kuličkový ventil – filtr 0,75 baru
0,35 baru
Nosník trysek, hliníkový, 120 cm
Oválný kryt postřiku

4900513
4900450
4900441
4900514
4900516
4900539
4900299
4900430

Malý kryt postřiku
Ohebný nosník trysek, 60 cm
Vozík k přepravě tlak. postřikovačů

4900128
4900411
4900110

4900445
4900457
4900449

Poznámka
2 výkyvné trysky k současnému ošetření dvou
řad jedné kultury. Možnost použití různých trysek.
Ke sledování tlaku postřiku.
K postřiku stromů, zvyšuje dosah.
Např. při použití nosníku trysek nebo krytu
postřiku.
Pohodlná práce s nosníkem trysek.
Univerzální použití, možnost nastavení délky.
Z ultralehkého uhlíkového vlákna, pro
práci ve výškách, hmotnost pouze 120 g.
Hmotnost pouze 75 g. Možnost přizpůsobení
pro práci při zemi nebo ve výšce.
Hmotnost 60 g z ultralehkého uhlík. vlákna.
Nastavitelná od paprsku (ošetření na velkou
vzdálenost) po jemné rozprášení.
Nastavitelná od paprsku po jemné rozprášení.
Univerzální použití.
S tryskou, pro plošný postřik. Ze spec. plastu.
Prof. ruční ventil s přípojkou pro manometr,
dětskou pojistkou a aretací trvalého postřiku.
Pro zvýšení dosahu.
Ohebný až 180°, k postřiku špatně přístupných
míst.
Všechna těsnění nacházející se na postřikovači.
2 trysky, k ošetření dvou řad a větších ploch.
Zabraňuje odkapávání z trubky po uzavření
ručního ventilu.
4 trysky k plošnému postřiku. Extrémně lehký.
S tryskou F02-80 pro plošný postřik, zabraňuje
úletu jemných kapiček. Chrání vedlejší kultury.
K bodovému postřiku (např. při hnojení).
K ošetřování dvou řádků současně.

Servis, opravy v záruční a pozáruční době, prodej náhradních dílů a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství obdržíte u stejného prodejce jako postřikovač.
Váš prodejce Vám rovněž zajistí záruční i pozáruční servis.
V ČR a SR zastupuje firmu SOLO Kleinmotoren GmbH firma
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
která Vás bude informovat (pokud tuto informaci nezískáte přímo u prodejce) o místě obchodní i
technické odborné služby, která je nejblíže Vašemu pracovišti, případně bydlišti.

