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

Pulverizatoare. Atomizoare. Suflante. Dispersor de material granulat.
Protecţie. Îngrijire. Curăţenia. Dezinfecţia.
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Balkon- und Terrassenpflanzen

Privatgarten, Zierpflanzen, Sträucher

großer Privatgarten, Zierpflanzen, Sträucher, Kulturen

professioneller Garten- und Landschaftsbau, Gewächshäuser

Spaliergehölze, Bäume          
Höhere Bäume *
Unkrautbekämpfung

landwirtschaftliche Kulturen
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Raumkulturen: z.B. Obstbau, Weinbau, Plantagenbetriebe

Pflanzenschutz

Desinfektion

Seuchenbekämpfung

Fo
rs

t-
w

ir
t-

sc
h

af
t Kulturpflege

Wildverbissschutz

Reinigung

Handwerk

417 434

Produsul corect de la SOLO pentru fiecare apli-
caţie

Profesii

Dezinfectant

Îndepărtarea bacteriilor

Ierbicide

Îngrijirea şi aplicarea de îngrăşăminte 
pe peluză

Agent de curăţare Agent de curăţare

Curăţenia

Aplicarea agenţilor de curăţare

Produs pentru 
desprinderea ta-

petului

Desprinderea simplă a tapetului Îndepărtarea resturilor de săpun şi a 
mucegaiului

Agent special de 
curăţare

Fungicide

Combaterea ciupercilor Combaterea dăunătorilor

Insecticide

Curăţarea şi pregătirea suprafeţelor 
de lucru

Impregnarea

Realizarea impregnărilor Îndepărtarea grăsimii şi a murdăriei 
întărite

Degresor

Îngrăşăminte

Îngrijirea plantelor şi aplicarea de 
îngrăşăminte

Curăţarea instalaţiilor

Exemple de utilizare pentru stropitoare şi pulverizatoare SOLO
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Plante pentru balcoane şi terase
Grădini private, plante decorative, arbuşti
Grădini mari, plante decorative, arbuşti, culturi
Grădinărit şi peisagistică profesională, sere
Plante agăţătoare, pomi
Pomi mai înalţi
Combaterea buruienilor
Culturi agricole în general

Ag
ric

ul
tu

ră Culturi: de ex. pomicultură, viticultură, plantaţii
Protecţia plantelor
Dezinfecţia
Combaterea epidemiilor
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Îngrijirea culturilor

Protecţia contra daunelor provocate de animalele sălbatice

Curăţenia
Profesii

*cu accesorii adecvate

Spaţii verzi

Industrie
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SOLO BASIC LINE

SOLO COMFORT LINE

SOLO PRO LINE

SOLO PRO LINE

>>05 Pulverizatoare
manuale

>>07 Pulverizatoare
sub presiune

>>13 Pulverizatoare
portabile

>>16 Pulverizator 
cu acumulator

>>17 Pulverizator 
cu motor

>>21 Accesorii

401/402 461/462 425 Comfort 
435 Comfort 
475 Comfort

417 434

>>08 Pulverizatoare 
sub presiune

>>09 Pulverizatorul cu
presiune profesional 

>>14 Pulverizatoare 
portabile

>>16 Pulverizator 
cu acumulator

>>17 Pulverizator 
cu motor

456/457 456 PRO 425 PRO 
475 PRO

416 Li 433

>>18 Atomizoare >>15 Dispersor de 
material granulat

>>19 Suflantă >>22 Accesorii

423/451 421 467

Indiferent dacă sunteţi utilizator ocazional, utilizator privat exigent sau un profesionist... în cele trei linii de echipare găsiţi garantat produsul potrivit 
nevoilor dumneavoastră.
Se înţelege de la sine faptul că nici chiar la BASIC-LINE nu se neglijează calitatea SOLO. Diferenţele există în caracteristicile de echipare şi în confort. În felul acesta, 
toate pulverizatoarele dispun începând cu COMFORT-LINE de garnituri VITON® în locurile decisive. Pulverizatoarele portabile PRO-LINE conving suplimentar printr-un 
sistem extrem de confortabil de purtare în spate, astfel încât să nu apară oboseala nici chiar la purtarea îndelungată a aparatului în timpul utilizării.
Câte două pulverizatoare cu acumulator şi motorizate, cât şi două atomizoare oferă simultan greutate mică şi forţă. Indiferent dacă discutăm despre electromotor, 
motorul Honda în 4 timpi sau motorul SOLO în 2 timpi... se combină performanţa crescută şi calitatea superioară.
Pe lângă stropitoare şi pulverizatoare, în PRO-LINE vă mai stau la dispoziţie şi dispersoarele de material granulat 421 şi suflanta portabilă în spate 467.

Basic, Comfort sau Pro...

>>04 Pulverizatoare
manuale

>>06 Pulverizatoare
sub presiune

>>10 Stropitoare 
tip cărucior

>>12 Pulverizatoare
portabile

>>20 Accesorii

403/404 408/409  453 425 Classic 
475 Classic 
473D Classic
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Pulverizatoare manuale sub presiune

01   Maneta pompei  
din metal 

02  Supapă de suprapresiune

03  Duză universală  
reglabilă

04
 Orificiu mare  

de umplere

05
 Mâner ergonomic, robust, care poate fi 

prins bine şi cu mănuşi

06
 Rezervor transparent cu scala volumului 

de umplere:  
1,25 l (403), resp. 2,0 l (404)

07  Aşezare sigură pe trei picioare-suport

Acestea sunt mici, uşoare şi manevrabile, fiind 
robuste şi cu utilizări multiple: Pulverizatoarele 
manuale compacte sub presiune 403 şi 404.
Prin orificiul mare de umplere, soluţia de pulverizat 
este turnată fără probleme în rezervorul de 1,25 l 
resp. 2,0 l, iar resturile pot fi golite foarte uşor.
Presiunea maximă de 2 bar este creată rapid prin 
pârghia mare a pompei. Apoi, poate fi extras aproape 
tot conţinutul de umplere fără pompare ulterioară. 
Supapa de suprapresiune încorporată protejează 
contra presiunii excesive.

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  la plantele din balcoane şi de pe terase
-  în grădini
-  la plante decorative şi arbuşti

Model
Nr. comandă

Pompă cu piston   
Volum nominal litri 1,25 2,0
Presiune de pulverizare bar max. 2
Supapă de suprapresiune
Greutate proprie kg 0,5 0,6

Model
Nr. comandă

403
4000103

404
4000104

Pompă cu piston   
Volum nominal litri 1,25 2,0
Presiune de pulverizare bar max. 2
Supapă de suprapresiune
Greutate proprie kg 0,5 0,6

El
im
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re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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Pulverizatoare manuale sub presiune

01
 Tijă din oţel inoxidabil cu 

duză rabatabilă 180° şi 
protecţie contra stropirii

02  Mâner pompă

03
 Manetă confortabilă  

de declanşare

04  Mâner ergonomic

05  Orificiu mare de umplere

06
 Picioare-suport pentru  

o aşezare sigură

07
 Volume de umplere 

401=1 l / 402=2 l

08
 Garnituri de etanşare 

dure VITON®

09
 Supapă de siguranţă 

automată

Pulverizatoare compacte cu dotări profesionale 
pentru utilizări multiple. 
Pompa robustă atinge presiunea de lucru necesară 
după doar câteva apăsări. Duza cu cavitate conică de 
înaltă calitate este reglabilă şi generează tot ce aveţi 
nevoie, de la un jet direct, la cea mai fină pulverizare. 
Prin duza rabatabilă de serie se poate lucra şi 
peste nivelul capului. În felul acesta pot fi accesate 
fără probleme părţile inferioare ale frunzelor. Sunt 
instrumente auxiliare versatile în casă şi seră, pentru 
meseriaşi, fiind utilizabile şi pentru protejarea şi 
îngrijirea autovehiculelor... 
Ca şi accesoriu se poate procura o tijă telescopică 
detaşabilă la 58 cm (consultaţi pagina 20).

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  la plantele din balcoane şi de pe terase
-  în grădini
-  la plante decorative şi arbuşti
Curăţenia
-  suprafeţelor şi obiectelor
Dezinfecţia
Model
Nr. comandă

401
4000101

402
4000102

Pompă cu piston   
Volum nominal litri 1,0 2,0
Presiune de pulverizare bar max. 2,5
Supapă de suprapresiune
Greutate proprie kg 0,4 0,5

El
im
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re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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La suprafeţe mai mari, capacitatea rezervorului şi 
confortul la purtare trebuie să fie corespunzătoare. 
Ambele modele portabile pe umeri ale BASIC LINE 
oferă prin volumul de umplere de 5,0 l (408) resp. 
7,0 l (409) o capacitate suficientă pentru a stropi cu 
soluţie de pulverizat şi suprafeţele de câţiva metri 
pătraţi. Sunt suficiente câteva curse ale pompei 
pentru crearea presiunii de pulverizare maxime de 
2 bar în recipientul transparent de plastic.
Ambele modele sunt echipate cu noile mânere de 
transport şi de pompare. Suplimentar, vă stă la 
dispoziţie paleta largă de accesorii pentru stropitoare 
SOLO (consultaţi pagina 20).
Orificiul de umplere mare, cu formă de pâlnie 
permite umplerea şi golirea curată şi simplă. Datorită 
duzei universale conice cu cavitate este posibilă o 
împrăştiere centrală variabilă.

Pulverizatoare manuale sub presiune

01  Duză conică cu cavitate, 
universală şi reglabilă 

02
 Tijă de plastic de 40 cm (poate fi fixată 

pentru transport şi pentru depozitare pe 
mânerul pompei)

03
 Mâner de transport pentru pompa ergonomică, 

mare şi robust, care poate fi prins bine şi cu 
mănuşi

04  Mâner ergonomic mare

05  Supapă de suprapresiune

06
 Recipient din plastic uşor, transparent cu volum 

de umplere de 5,0 l (408), resp. 7,0 l (409)

07  Aşezare sigură pe trei picioare-suport

08  Furtun de 1,2 m

09  Maneta pompei din metal

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  la plantele din balcoane şi de pe terase
-  în grădini
-  la plante decorative şi arbuşti
-  combaterea buruienilor

Model
Nr. comandă

408
4000108

409
4000109

Volum nominal litri 5,0 7,0
Presiunea de pulverizare max. bar 2,0
Greutate proprie kg 1,2 1,4
Mânerul pompei / tijă cu 
posibilitate de fixare

Metal / da

Lungimea furtunului m 1,2
Tijă de pulverizare Plastic, 40 cm
Echiparea duzelor Duză universală conică cu 

cavitate SOLO, reglabilă

El
im
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re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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Pulverizatoare manuale sub presiune, portabile pe umăr

Datorită presiunii de lucru de 3 bar, pulverizatoarele 
sub presiune SOLO 461 şi 462 sunt potrivite pentru 
sarcini multiple în grădină şi în jurul casei.
Pentru întreruperi puţine ale lucrului vă stau la 
dispoziţie volume de umplere de 5 l (461) resp. 7 
l (462). Pompa cu acţionare uşoară şi de volum 
mare 270 cm3 generează presiunea de pulverizare 
necesară. Pâlnia de umplere lată, suportul tijei, 
orificiul de umplere şi de curăţare generos, cât şi 
cele două duze de pulverizare livrate în serie (jet 
plat şi con cu cavitate) cu un compartiment practic 
de depozitare sunt caracteristici suplimentare ale 
acestor pulverizatoare sub presiune atractive.
Rezervorul din polietilenă este rezistent la UV şi 
transparent, astfel încât nivelul de umplere să fie uşor 
vizibil şi să poată fi citit de pe scala rezervorului.

01  Duze de calitate

02
 Tijă de pulverizare 

flexibilă de 50 cm lungime 
rezistentă la solicitări 
mecanice şi chimice 
maxime 

03  Supapă de 
suprapresiune 
automată de 3 bar

04  Sistem de blocare 
rapidă prin rotirea mânerului

05  Suportul tijei

06  Piesă funcţională detaşabilă cu orificiu mare 
având formă de pâlnie pentru umplerea, 
golirea şi curăţarea uşoară

07  Rezervor de siguranţă transparent şi sub 
înaltă presiune din polietilenă rezistentă la UV

08
 Mâner confortabil cu racord pentru 

manometru opţional şi cu siguranţă de 
declanşare

09  Pompă cu piston mare
 

10  Compartiment pentru depozitarea duzelor

Model
Nr. comandă

461
400016102

462
4000162300011

Volum nominal litri 5,0 7,0
Presiunea de pulverizare max. bar 3,0
Greutate proprie kg 1,5 1,7
Lungimea furtunului m 1,4
Tijă de pulverizare Plastic, 50 cm
Echiparea duzelor Duză pentru jet plat şi cu con cu 

cavitate SOLO

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  în grădini
-  la plante decorative şi arbuşti
-  combaterea buruienilor

El
im

ina
re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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Aceste două modele sunt campioane absolute între 
pulverizatoare sub presiune datorită rezervorului cu 
grosimea de 7 mm. O pompă de 340 cm3 generează 
o presiune de lucru de 3 bar în rezervoarele de 
5 resp. 7 litri prin doar câteva curse ale pompei. 
Suplimentar, acestea sunt robuste, simplu de utilizat 
şi se curăţă foarte uşor. Şi orificiul mare de umplere 
şi de curăţare asigură acestor pulverizatoare 
poziţiile de lider de piaţă în clasele acestora. Nivelul 

Pulverizatoare manuale sub presiune, portabile pe umăr

de umplere al soluţiei de pulverizat poate fi citit în 
orice moment direct de pe rezervor. Tijă de pulverizare 
cu lungimea de 50 cm aproape incasabilă, mânerele 
robuste cu opţiunea de montare a unui manometru şi 
alegerea duzelor de pulverizare în conţinutul de livrare 
sunt doar câteva dintre caracteristicile calitative. 
Pulverizatoarele au o durată lungă de utilizare şi sunt 
robuste datorită plasticului rezistent la UV. Rezervorul 
este aproape indestructibil datorită peretelui gros.

01
 Duză de calitate 

superioară

02
 Suportul pentru tija de 

pulverizare din plastic şi 
din alamă

03  Sistem de blocare rapidă 
prin rotirea mânerului

04
 Pompă cu piston extrem 

de mare - presiunea de 
lucru este generată cu 
doar câteva mişcări de 
pompare

05
 Supapa de suprapresiune 

de siguranţă asigură o 
egalizare automată la 
o presiune prea mare a 
rezervorului

06  Tijă de pulverizare 
flexibilă

07
 Curea pentru transport 

practică, lungă şi lată

08  Marcaj vizibil al cantităţii 
soluţiei de pulverizat

09  Furtun stabil cu inserţie 
cu mâner cu formă 
ergonomică

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  în grădini mari
-  la plante decorative, arbuşti, culturi
-  combaterea buruienilor
Agricultură 
-  dezinfecţie, combaterea epidemiilor
Silvicultură
-  îngrijirea culturilor, protecţia contra daunelor 

provocate de animalele sălbatice
Curăţenia
Profesii

Model
Nr. comandă

456
4000156400011

457
4000157400011

Volum nominal litri 5,0 7,0
Presiunea de pulverizare max. bar 3,0
Greutate proprie kg 2,6 2,8
Lungimea furtunului m 1,4 m
Tijă de pulverizare Plastic, 50 cm
Echiparea duzelor Duză pentru jet plat şi cu con cu 

cavitate SOLO

In
du

str
ie

Profesii

Spaţii verzi
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Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  grădini mari, plante decorative, arbuşti, 

culturi
-  grădinărit şi peisagistică profesională, sere
-  plante agăţătoare, pomi
-  combaterea buruienilor şi a dăunătorilor
-  culturi agricole
Agricultură
-  dezinfecţie, combaterea epidemiilor
Silvicultură
-  îngrijirea culturilor, protecţia contra daunelor 

provocate de animalele sălbatice
Profesii şi industrie
-  şantiere
-  instalaţii industriale

Pulverizatorul cu presiune profesional, portabil pe umăr

Model
Nr. comandă

456 PRO
4000156401011

Volum nominal litri 5,0
Presiunea de pulverizare max. bar 3,0
Greutate proprie kg 2,6
Lungimea furtunului m 1,4 m
Tijă de pulverizare Telescop, 50 - 90 cm
Echiparea duzelor Duză pentru jet plat şi cu con cu 

cavitate SOLO din alamă

Tijă de pulverizare 50-90 cm şi duză de alamă profesio-
nală reglabilă

Curea pentru umăr lată şi lungă cu căptuşeală confortabi-
lă, reglabilă

Supapă manuală specială cu garnituri VITON® şi arcuri din 
oţel inoxidabil

Rezervor extrem de stabil 
al pulverizatoarelor sub 

presiune datorită grosimii 
peretelui de 7 mm

În profesie, la şantier sau în instalaţiile industriale 
pot fi condiţii de lucru dificile. Nici o problemă 
pentru noul SOLO 456 PRO. Rezervorul acestuia 
este printre cele mai stabile de pe piaţă datorită 
grosimii de 7 mm a peretelui. Aceasta este şi o 
condiţie pentru a corespunde condiţiilor la care este 
supus acest pulverizator cu presiune profesional. 
Agenţii de curăţare, dezinfectanţii, produsele pentru 
desprinderea tapetului sau decofrolul sunt doar 
câteva exemple pentru diversitatea 456 PRO. Pentru 
aceasta, la fel ca toate pulverizatoarele profesionale 
SOLO - deţine garnituri VITON®.
Tija de pulverizare de plastic este flexibilă şi reglabilă 
la o lungime de 50 - 90 cm. O duză reglabilă cu con 
cu cavitate şi o duză cu jet plat - ambele din alamă de 
calitate superioară - permit lucrări de precizie.

Profesii

In
du

str
ie

Profesii
Spaţii verzi
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Uşurarea îngrijirii plantelor: Stropitoarea tip cărucior 
SOLO 453 poate fi trasă fără efort datorită roţilor sale 
de mari dimensiuni şi uşurează astfel lucrările pe 
distanţe mai mari, indiferent dacă este la deplasarea 
prin grădină sau la transport. Are o greutate proprie 
mică de numai 3,5 kg datorită utilizării aluminiului 
pentru ghidonul reglabil variabil pe înălţime.
Sunt suficiente câteva curse ale pompei pentru 

Stropitoare tip cărucior

crearea presiunii în rezervorul de volum mare, de 
11 litri. Mânerul pompei este robust şi suficient de 
mare, încât să poată fi bine prins chiar şi cu mănuşi. 
Acest lucru este valabil şi pentru ghidonul cu 
protecţia sa de mâner moale. Se utilizează un furtun 
spiralat pentru o rază practică de acţiune. 

01  Furtun spiralat de 2,5 metri

02
 Mâner cu formă 

ergonomică

03  Sistem de blocare rapidă 
prin rotirea mânerului

04
 Manetă mare a pompei 

pentru pompare simplă

05
 Ghidon reglabil din 

aluminiu cu protecţie de 
mâner moale şi suportul 
tijei

06  Tijă de pulverizare 
flexibilă

07  Duză universală 
reglabilă

08  Supapă de suprapresiune

09
 Pompă cu piston mare 

pentru realizarea eficientă 
a presiunii

10
 Rezervor transparent de 

11 litri pentru un nivel 
de umplere bine vizibil 
al cantităţii soluţiei de 
pulverizat

11  Roţi aderente pentru 
transport

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  grădini medii şi mari
-  plante decorative, arbuşti, culturi
-  combaterea buruienilor

Model
Nr. comandă

453
4000153200011

Volum nominal litri 11
Presiunea de pulverizare max. bar 2
Greutate proprie kg 3,5
Roţi pentru transport da
Reglajul înălţimii 
ghidonului

da (blocaj fără instrumente)

Lungimea furtunului m 2,5 (furtun spiralat)
Tijă de pulverizare Plastic, 40 cm
Echiparea duzelor Duză universală conică cu 

cavitate SOLO, reglabilă

El
im
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re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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07   Garnituri VITON® rezistente la toate soluţiile de 
protejare a plantelor (Comfort/Pro)

08   Supapă manuală aderentă cu racord pentru 
manometru pentru o dozare exactă a cantităţii

09   Furtun mai lung pentru o rază de acţiune 
extinsă

10
  Pompă cu funcţionare lină, eficientă

  Reglarea manuală a presiunii de pulverizare 
cu 4 trepte (Comfort/Pro)

11   Cadru stabil pentru rezervor

Pulverizatoare portabile SOLO
Avem o experienţă cuprinzătoare la capitolul pulverizatoare portabile din plastic: Încă din anul 1960 am început cu producţia pulverizatoarelor din plastic. Greutatea 
redusă a materialului, pe de o parte, şi durabilitatea sa, pe de altă parte, sunt doar două dintre motivele pentru care trebuie să alegeţi pulverizatoarele portabile SOLO.
Începând cu Comfort-Line, modelele dispun suplimentar de garnituri VITON® foarte rezistente pentru pulverizarea lichidelor agresive.
Pulverizatoarele din seria 475 sunt prima opţiune dacă se doreşte eliminarea lichidelor abrazive. Membrana specială a pompei dumneavoastră este extrem de rezistentă. 
Pentru dozarea de precizie este posibilă reglarea presiunii în patru trepte.
Indiferent dacă discutăm despre pompa cu piston sau cu membrană: Pompele pulverizatoarelor portabile SOLO fac parte din pompele cu cea mai uşoară funcţionare de 
pe piaţă. În felul acesta sunt posibile fără efort şi perioade de lucru mai îndelungate. Pentru aceasta sunt utile şi sistemele de transport, care provin din domeniul sportu-
rilor în aer liber la modelele 425 PRO şi 475 PRO: diverse şi cu posibilitate de reglare fină cu centuri confortabile, căptuşite.
Rezervoarele rezistente la UV sunt disponibile în trei mărimi: 10, 15 sau 22 litri. Acestea sunt transparente, astfel încât nivelul de 
umplere să poată fi văzute uşor. Umplerea şi golirea se realizează printr-un orificiu de umplere mare.
Pentru a uşura transportul, modelele Comfort şi Pro dispun de un mâner de transport cu suport pentru tijă integrat*.
Pe paginile următoare găsiţi informaţii şi detalii referitoare la cele trei linii de pulverizatoare portabile. Vă prezentăm sorti-
mentul cuprinzător de accesorii începând cu pagina 20. În felul acesta este posibilă încă o dată extinderea semnificativă a 
posibilităţilor de utilizare.

01
 Randament de pulverizare impresionant Două 

duze în dotarea de serie

02
 Maneta pompei îmbunătăţită ergonomic, rotativă 

şi reglabilă pe lungime (Comfort/Pro), montaj 
individual al manetei pompei pentru utilizarea cu 
mâna dreaptă sau cu mâna stângă

03  Curele late, căptuşite confortabil cu sistem de 
tensionare; cadru de transport special tip rucsac la 
modelele Pro

04  Orificiu mare pentru alimentare şi curăţare

05  Mâner de transport cu suport pentru tijă  
(Comfort/Pro)

06
 Formă ergonomică a rezervorului:

 -  Plastic de înaltă calitate, stabil la ultraviolete
-  Rezervor depresurizat
-  gradaţii de umplere
-  greutate proprie redusă
-  Nivel de umplere bine vizibil al cantităţii de 

substanţă de pulverizare

*nu la 435
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Pulverizatoare portabile Classic

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  grădini mari, plante decorative, arbuşti, 

culturi
-  grădinărit şi peisagistică profesională, sere
-  plante agăţătoare, pomi
-  combaterea buruienilor
-  culturi agricole
Agricultură (modele cu membrană)
-  dezinfecţie, combaterea epidemiilor
Silvicultură
-  îngrijirea culturilor, protecţia contra daunelor 

provocate de animalele sălbatice

Model
Nr. comandă

473 D 
Classic

4000173200011

425 
Classic

4000125200011

475 
Classic

4000175200011

Tip pompă  Piston/Membrană - /    / - - /  

Volum nominal litri 10 15 15
Presiune de pulverizare bar max 4 4 4
Lungime tijă de pulverizare cm 50 50 50
Greutate proprie kg 4,2 4,4 4,6

Orificiu mare cu sită de umplere pentru umplerea, golirea 
şi curăţarea cu uşurinţă

Tijă de pulverizare de 50 cm din plastic aproape incasabil

Acestea sunt produsele clasice între pulverizatoarele 
portabile ale societăţii SOLO şi pot fi considerate şi ca 
modele pentru începători. Cu ajutorul pompelor cu piston 
testate (425 Classic) sau a pompelor cu membrană 
(473D/475 Classic) şi a două volume de umplere, aplicaţi 
în siguranţă soluţia de protejare a plantelor sau soluţia 
de combatere a dăunătorilor în grădină. Puţinele piese de 
uzură şi tehnologia solidă garantează o durată de utilizare 
îndelungată şi întreţinere minimă.
Orificii mari de umplere, pentru alimentarea comodă 
a rezervorului şi pompele cu funcţionare uşoară sunt 
garanţia confortului în timpul activităţii. 

El
im

ina
re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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Pulverizatoare portabile Comfort

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  grădini mari, plante decorative, arbuşti, 

culturi
-  grădinărit şi peisagistică profesională, sere
-  plante agăţătoare, pomi
-  combaterea buruienilor
-  culturi agricole
Agricultură (modele cu membrană)
-  dezinfecţie, combaterea epidemiilor
Silvicultură
-  îngrijirea culturilor, protecţia contra daunelor 

provocate de animalele sălbatice

Model
Nr. comandă

425  
Comfort

4000125300011

475
Comfort

4000175300011

435 
Comfort

4000135300011

Tip pompă  Piston/Membrană   / - - /    / -

Volum nominal litri 15 15 20
Presiune de pulverizare bar max 4 / 6* 4 4 / 6*
Lungime tijă de pulverizare cm 50 50 50
Reglarea manuală a presiunii de pulverizare 

Greutate proprie kg 4,5 4,7 5,1

Mâner de transport mare rabatabil, cu suport pentru tijă 
integrat

Reglajul presiunii cu 4 trepte pentru dozarea optimă a 
cantităţii de pulverizare

Maneta pompei reglabilă pentru o utilizare 
confortabilă

* cu dop de închidere

Pârghia reglabilă a pompei, garniturile VITON®, 
mânerul de transport cu suport pentru tijă integrat 
şi curele late pentru umeri sunt caracteristicile de 
echipare importante ale pulverizatoarelor portabile 
SOLO Comfort. Cu ajutorul pompei cu piston sau cu 
membrană şi în două mărimi diferite ale rezervorului 
îndepliniţi numeroase sarcini atât în agricultură, în 
silvicultură, cât şi în domeniul meşteşugăresc şi în 
îngrijirea spaţiilor verzi. Sortimentul cuprinzător de 
accesorii face mai variate cele trei modele Comfort.

El
im

ina
re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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Pulverizatoare portabile profesionale

* cu dop de închidere

Model
Nr. comandă

425 
Pro

4000125400011

475 
Pro

4000175400011

Tip pompă  Piston/Membrană   / - - /  

Volum nominal litri 15 15
Presiune de pulverizare bar max 4 / 6* 4
Lungime tijă de pulverizare cm 50 - 90, reglabil
Reglarea manuală a presiunii de pulverizare 

Manometru

Greutate proprie kg 5,2 5,4

Sistem profesional, confortabil, portabil în spate  
şi reglabil multiplu din domeniul sporturilor în aer liber

Tijă de pulverizare 50-90 cm şi duză de alamă profesio-
nală reglabilă

Mâner de transport mare rabatabil, cu 
suport pentru tijă integrat

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  grădini mari, plante decorative, arbuşti, 

culturi
-  grădinărit şi peisagistică profesională, sere
-  plante agăţătoare, pomi
-  combaterea buruienilor
-  culturi agricole
Agricultură (modele cu membrană)
-  dezinfecţie, combaterea epidemiilor
Silvicultură
-  îngrijirea culturilor, protecţia contra daunelor 

provocate de animalele sălbatice
Profesii şi industrie
-  şantiere
-  suprafeţe comerciale şi industriale

Modelele 425 PRO şi 475 PRO sunt adevăraţii 
profesionişti printre stropitoarele portabile în 
spate. Stabil, cu durată lungă de utilizare necesită 
puţine lucrări de întreţinere, chiar şi în faze de lucru 
îndelungate. Se adaugă garniturile VITON® foarte 
rezistente pentru pulverizarea agenţilor agresivi. Pompa 
cu membrană a 475 PRO cu membrana sa specială 
funcţionează în siguranţă chiar şi la lichidele abrazive.
Profesională este şi echiparea ulterioară a celor două 
modele de top:
Pârghia pompei confortabilă şi reglabilă pe lungime 
asigură o muncă uşoară. Sistemul de transport derivat 
din sporturile în aer liber nu este doar confortabil, ci 
şi reglabil variat. La supapa manuală cu manometru 
este montată în serie o conductă de plastic, care poate 
fi reglată 50 - 90 cm pe lungime. Din conţinutul de 
livrare face parte şi o duză de alamă de înaltă calitate, 
reglabilă.

In
du

str
ie

Profesii

Spaţii verzi
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421

01

0203

04

05

06

07

Seminţe, îngrăşăminte, de ex. după scarificare, sare 
de combatere a poleiului, absorbanţi de petrol, 
agenţi de curăţare, var granulat, seminţe pentru 
păsări, hrană pentru vânat, nisip ...
Agitatorul integrat asigură împrăştierea transversală 
egală spre o platformă rotativă de împrăştiere 
comandată de un ghidon îndoit. 
Până la 9 kg de material granular poate fi împrăştiat 
pe teren accidentat, de exemplu, acolo unde o 
unitate pe roţi este mai puţin recomandată. Direcţia 
de împrăştiere este reglabilă de asemenea, ca şi 
cantitatea de pulverizare.
Dispersorul este dotat cu un ham reglabil în faţa 
corpului. Orificiul larg simplifică umplerea, iar 
capacul împotriva prafului protejează utilizatorul de 
praful periculos.

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  granule pentru plante
-  îngrăşăminte
Agricultură
-  seminţe
-  îngrăşăminte
Silvicultură
-  seminţe
-  îngrăşăminte

Model
Nr. comandă

421
4000121

Capacitate rezervor l 9
Agitator încorporat
Transmisie capsulată complet
Curea de transport reglabilă, cu căptuşeală pentru umăr
Greutate proprie kg 2,5

Dispersor de material granulat

01  Orificiu mare pentru alimentare şi curăţare 

02
 Capac cu filet aşezat etanş - nu permite trecerea 

prafului

03  Curea de agăţare cu căptuşeală pentru umăr

04  Rezervor de volum mare de 9 litri

05
 Agitator robust integrat: 

Transmisie cardanică complet capsulată  
cu roţi cu dinţi metalici

06  Disc de împrăştiere cu lamele mari pentru 
împrăştiere uniformă

07  Acţionare uşoară cu ghidon îndoit

El
im

ina
re Îngrijire

Creştere şi protecţie
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Pompe electrice cu acumulator, portabile în spate

01  Tijă de pulverizare incasabilă

02
 Supapă manuală robustă cu manometru cu 
amortizare pentru vibraţii (416)

03  Garnituri rezistente la toate soluţiile de protejare 
a plantelor

04  Orificiu mare pentru alimentare şi curăţare

05  Scală imprimată pentru nivelul de umplere al 
rezervorului litri/gal

06
 Rezervor cu formă ergonomică din plastic 
stabilizat UV cu curele confortabile căptuşite, 
curele late, curea pentru şolduri şi suport pentru 
tijă (416)

07  Furtun de 1,5 m

08
 Pompă electrică puternică, încorporată în carcasa 
de protecţie rezistentă la şocuri, presiunea şi 
cantitatea de pulverizare sunt selectabile în două 
trepte prin comutatorul basculant

09  Duză plată de pulverizare în conformitate cu 
standardul ISO 03-F80

10
 Acumulator puternic, care nu necesită întreţinere

 Modelul 416: Acumulator Litiu-Ion

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  grădini mari, plante decorative, arbuşti, 

culturi
-  grădinărit şi peisagistică profesională, sere
-  plante agăţătoare, pomi
-  combaterea buruienilor
-  culturi agricole
Silvicultură
-  îngrijirea culturilor

Model 
Nr. comandă

416 Li
4000116000011

417  
4000117010013

Acumulator Litiu-Ion Gel-plumb
Putere V/Ah 11,1 / 7,8 12 / 7,2
Volum nominal litri 20 18
Duză jet plat
Presiunea de pulverizare în două trepte bar 2,5  / 4,3 2,5  / 4,3
Cantitate de pulverizare 
l/min cu duză standard

I 1,07
I I 1,42

I 1,07
I I 1,42

Greutate proprie kg 5,2 7,6
Tijă de pulverizare reglabilă, 50-90 cm Plastic, 50cm
Produse livrate manometru, curea susţinere şolduri -
Nivel de zgomot dB(A) < 70 < 70
Nivel de putere sonoră 
garantată dB(A) < 70 < 70

Coeficient vibraţii m/s2 ≤ 2,0 ≤ 2,0

Nici în încăperile închise, cum ar fi grădinile de iarnă 
sau serele, nu se renunţă la munca eficientă şi la 
performanţele crescute. Pentru aceste domenii de 
utilizare deosebite, SOLO oferă prin modelele 416 şi 
417 două pompe electrice cu acumulator portabile în 
spate. Cele două pulverizează fără emisii şi silenţios 
soluţia de pulverizat din rezervorul de plastic 
transparent, foarte dur, rezistent la UV şi cu volumul 
de 20 l (416) resp. 18 l (417). Pompele puternice, 
comutabile cu două trepte 12 V cu până la 4,3 bar, 
asigură presiunea necesară şi un debit crescut. La 
o greutate proprie redusă este garantată munca 
fără efort. Dacă s-a descărcat acumulatorul, atunci 
încărcătorul livrat îl poate încărca în câteva ore. 
Suplimentar, ambele modele dispun de un cadru de 
transport lat, confortabil şi căptuşit pentru umeri.
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Pulverizatoare de înaltă presiune cu motor, portabile în spate

01  Tijă de pulverizare din oţel inoxidabil 50 cm 

02  Supapă manuală robustă cu manometru izolat 
cu silicon

03  Orificiu mare pentru alimentare şi curăţare

04  Duză dublă

05
  

Rezervor transparent cu formă ergonomică 
din plastic stabilizat UV cu curele confortabile 
căptuşite şi curele late

06
 Motor de acţionare puternic în 2 timpi 

(434) sau în 4 timpi (433)

07
 Furtun lung de înaltă presiune pentru a 

evita tensionarea braţului

08  Amortizarea vibraţiilor

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
-  culturi mai înalte cum ar fi pomi şi arbuşti 

mari
-  pomicultură
Agricultură
-  plante industriale
Grădinărit şi peisagistică profesională

Model
Nr. comandă

433 
400013303

434
4000134010013

Motor Honda în 4 timpi GX 25 SOLO în 2 timpi
Cilindree cm3 25 28,9
Volum nominal litri 20 18*
Duză dublă din inox
Presiunea de pulverizare reglabilă max. bar până la 30 până la 25

Cantitate de pulverizare l/min 
cu duză standard

1,0 l la 5 bar
1,7 l la 10 bar
2,0 l la 20 bar
2,4 l la 30 bar

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

Greutate proprie kg 9,8 9,3
Manometru -
Produse livrate Tijă de pulverizare din oţel inoxidabil
Nivel de zgomot dB(A) 82 92,4
Nivel de putere sonoră dB(A) 95 99,2
Coeficient vibraţii m/s2 ≤ 2,0 ≤ 2,0

Pulverizatoarele SOLO de înaltă presiune 433 şi 434 
ating o putere efectivă prin motoare puternice cu 2 
resp. 4 timpi: Presiunea de lucru reglabilă a pompei cu 
piston în contratimp atinge până la 30 bar şi produce 
astfel o pulverizare deosebit de fină cu o rază de 
acţiune maximă la o cantitate de pulverizare de până 
la 2,4 l/min. Prin volumul nominal 18/25 (434) resp. 20 l 
(433) sunt posibile faze de lucru lungi fără completare. 
Tubulatura practică din partea inferioară a rezervorului 
permite golirea completă a restului de lichid. Ambele 
modele dispun de o tijă de pulverizare de 50 cm din 
oţel inoxidabil şi un manometru pe supapa manuală 
robustă, care permite adaptarea presiunii la orice 
aplicaţie. Produsul se livrează împreună cu o duză 
dublă de calitate superioară cu discurile duză 
fabricate din oţel inoxidabil. Performanţa acestui 
pulverizator cu motor este pusă în valoare dacă se 
folosesc accesoriile adecvate.

*25 litri (Nu este disponibil pentru UE) 
  Nr. comandă 4000134000003
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Atomizoare cu motor, portabile în spate

01  Orificiu mare pentru alimentare şi curăţare 

02  Rază mare de acţiune prin viteza ridicată de ieşire a aerului

03
 Rezervor de volum mare din plastic stabilizat contra ultravioletelor. Nivelul de 
umplere este întotdeauna vizibil prin transparenţa rezervorului

04  Mâner ergonomic de manevrare cu reglaj pentru gaz, cantitate de pulverizare şi 
Start/Stop

05  Rezervorul mare de benzină asigură cicluri de lucru îndelungate în conexiune cu 
motorul SOLO în 2 timpi, cu consum redus.

06  Suport portabil în spate confortabil, modelat pe corp, cu curele căptuşite pentru 
umăr şi amortizarea vibraţiilor

07  Structură care permite întreţinerea uşoară 

08  Carcasa suflantei din plastic foarte rezistent pentru putere de suflare crescută

09
 Tub de pulverizare lung din plastic, rotativ şi uşor rabatabil în toate  
direcţiile

10
 Motor modern SOLO în 2 timpi, cu emisii reduse, cu cilindru acoperit cu Nikasil® 
pentru durata de viaţă ridicată a aparatelor

Duza corectă pentru fiecare cultură:
În conţinutul de livrare al Solo 451 şi PORT 423, pe lângă duza cu jet larg, găsiţi un grilaj 
dispersor, cât şi o duză prelungitoare cu grilaje ataşabile.
Duza cu jet larg ghidează jetul pulverizat până la o distanţă de 12 metri (PORT 423). Dacă 
se aşează grilajul dispersor deasupra, se lărgeşte jetul pulverizat. Duza prelungitoare cu 
grilaj de direcţionare uşurează împrăştierea centrală în culturile în rânduri şi permite şi 
tratarea părţilor inferioare ale frunzelor. Adaosul cu grilaj dublu permite un tratament pe 
două rânduri.

Liderul mondial  
în rândul pulverizatoarelor

Disponibil cu rezervoare cu un volum de 13 sau 21 litri
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03

Suflantă

01  Mâner de pornire mare
 

02
 Un motor cu emisii reduse 

cu carter din aluminiu

03
  

Mâner de transport 
confortabil

04
 Sistemul anti-vibraţii 

reduce efectiv vibraţiile 
în locurile de contact cu 
corpul.

 Susţinerea pentru spate 
este căptuşită

05  Mâner de operare cu o 
singură mână

06  Suport inferior stabil

07  Rezervor transparent din 
plastic pentru o indicarea 
nivelului de umplere

Exemple de utilizare:
Protecţia plantelor 
- grădinărit şi peisagistică profesională
- culturi agricole
- pomi înalţi
- pomicultură şi viticultură
- plantaţii

Model 
Nr. comandă

451 
400015101

451-02
400015102

Port 423
4000123011 
4000123013011 (EU)

Motor SOLO în 2 timpi SOLO în 2 timpi SOLO în 2 timpi
Cilindree cm3 66,5 66,5 72,3
Putere kW/CP 2,1 / 2,9 2,1 / 2,9 3,0 / 4,1
Capacitate rezervor l 13 21 12
Putere aer max. m3/h 1400 1400 1400
Raza de acţiune pe orizontală m 11,5 11,5 12
Greutate proprie kg 11,8 12,0 11,0

Produse livrate Duză specială de pulverizare SOLO, cu 4 dozări, duză cu jet larg, 
grilaj dispersor, duză prelungitoare cu grilaj de inversare şi dublu

Nivel de zgomot dB(A) 94 94 97
Nivel de putere sonoră LWAeq 
dB(A) 103 103 110

Coeficient vibraţii m/s2 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 6,3

Capacitatea maximă, siguranţa optimă în 
utilizare şi îmbunătăţirile pentru protecţia 
mediului înconjurător au fost în centrul 
dezvoltării suflantelor SOLO. 
O capacitate de suflare mare care ţine cont de 
mediul înconjurător şi de vecinătatea imediată, 
caracterizează SOLO 467. Sistemul său 
confortabil portabil în spate îndeplineşte nevoile 
profesioniştilor. Zgomotul motorului este redus 
cu ajutorul unui amortizor fonic special. 

Model
Număr de comandă

467 
400016701

Motor Solo în 2 timpi
Cilindree cm3 66,5
Putere max. suflantă m3/h 1400
Viteza aerului m/s 92
Catalizator
Sistem antivibraţie
Greutate kg 10,0
Nivel de zgomot dB(A) 94
Nivel de putere sonoră garantată dB(A) 103
Coeficient vibraţii m/s2 < 2,0  

Atomizoarele SOLO sunt printre cele mai comercializate atomizoare din lume. Pot 
fi utilizate în siguranţă în agricultură, grădinărit, silvicultură, în parcuri publice şi 
în spaţii verzi, în pomicultură şi viticultură sau în plantaţiile de cafea şi de cacao 
din Africa şi din America de Sud. Succesul are motivele sale bune:
Pe de o parte, randamentul de stropire foarte ridicat şi o greutate redusă sunt 
caracteristicile de performanţă ale aparatelor SOLO pentru protejarea economică 
şi ecologică a plantelor din toate culturile şi plantaţiile din lume. Pe de altă parte 
sunt robusteţea şi manevrarea simplă a aparatelor SOLO de protecţie a plantelor. 
În felul acesta au constituit de-a lungul a zeci de ani premisa unor recolte 
rentabile. Acţionarea prin tehnologia cea mai modernă SOLO asigură consumul 
redus de carburant, gaze de evacuare reduse şi un randament înalt în regim de 
durată - chiar şi în condiţii termice extreme.
Pe lângă horticultură, ele sunt utilizabile şi pentru dezinfecţie şi combaterea 
paraziţilor la turme de animale, în grajduri, depozite, nave, containere şi vagoane. 
Programul de accesorii (a se vedea pagina 23) face mai polivalente cele 
două atomizoare SOLO 451 şi PORT 423. În felul acesta, piesa de pulverizare 
transformă pulverizatorul PORT 423 într-un atomizor.
Dacă doriţi să creşteţi raza de acţiune a atomizoarelor SOLO (de ex. la aplicaţiile 
orientate în sus), echipaţi-l simplu cu pompa noastră de lichid. În felul acesta se 
permite utilizarea unor tuburi de pulverizare mai lungi, la jet pulverizare constant 
şi cantitate de pulverizare constantă.
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403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

1 Teleskoprohr ca. 25 – 50 cm
Verlängerung für die Handspritzen 401/402 zur bequemen Arbeit 
am Boden oder über Kopf.

49 00 628 8,90 - - - - - - -

2 Spritzrohr 50 cm mit Flachstrahldüse. 
Universalspritzrohr aus nahezu unzerbrechlichem 
Spezialkunststoff.

49 00 439 13,50 - -

3 Verlängerungsrohr 50 cm
Erhöhung der Reichweite. 49 00 513 10,50 - -

4 Spritzrohr, Messing, 50 cm. 
Bequemes Arbeiten mit Spritzbalken. 49 00 519 12,90 - -

5 Spritzrohr, Messing, 75 cm. 
Bequemes Arbeiten mit Spritzbalken oder Spritzschirm 
in Bodennähe.

49 00 428 13,90 - -

6 Teleskop-Spritzrohr, Messing, 57 - 100 cm. 
Universelle Anwendung durch individuelle 
Einstellung der Spritzrohrlänge.

49 00 478 31,50 - -

7 Baumspritzrohr, 2 teilig, Messing, 150 cm. Erhöhung der 
Reichweite, z.B. für Spalierbäume, hohe Büsche etc. 49 00 528 21,90 - -

8 Baumspritzrohr Carbon, 120 cm. Gesamtgewicht nur 60 gr.
Aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten. 49 00 449 26,90 - -

9 Teleskop-Spritzrohr Carbon,120 - 230 cm.
Aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten 
in hohen Spritzbereichen, Gesamtgewicht nur 120 gr.

49 00 445 53,50 - -

10 Teleskop-Spritzrohr Carbon 60-120 cm, 75 gr. 49 00 457 40,90 - -
11 Spritzrohrverlängerung biegsam 15 cm

Biegbar bis 180°, z.B. für individuelle Pflanzenschutz- und 
Reinigungsarbeiten.

49 00 450 13,90 - -

12 Flexible Spritzzange, 60 cm 49 00 411 32,90 - -
13 Spritzbalken, 60 cm, mit 2 Düsen, bequeme Behandlung 

von Doppelreihen und größeren Flächen. 49 00 514 24,50 - -
14 Spritzbalken Alu, 120 cm, mit 4 Düsen zur Flächenbehandlung. 

Extrem leicht, mit Rückenspritzen vorne oder hinten tragbar. 
Für alle SOLO Spritzrohre manueller Spritzen anwendbar.

49 00 299 40,90 - -

empfehlenswert geeignet nicht empfehlenswert - ungeeignet / passt nicht

Accesorii pentru pulverizatoare sub presiune 
şi portabile

recomandabil potrivit nerecomandabil neindicat / nu se potriveşte

Poz. Tije Nr. comandă   

1 Tijă telescopică cca. 25 - 50 cm.
Extensie pentru pulverizatoarele manuale 401/402 ce uşurează lucrul la nivelul 
solului sau deasupra capului.

49 00 628

2 Tijă de pulverizare 50 cm cu duză pentru jet plat. 
Tijă universală de pulverizare realizată din plastic special,  
aproape incasabil.

49 00 439

3 Tub de extensie 50 cm.
Creşterea razei de acţiune. 49 00 513

4 Tijă de pulverizare, alamă, 50 cm. 
Utilizare confortabilă cu bară de stropire. 49 00 519

5 Tijă de pulverizare, alamă, 75 cm. 
Utilizare confortabilă cu bara de stropire sau protector  
în apropierea solului.

49 00 428

6 Tijă telescopică de pulverizare, alamă, 57 - 100 cm. 
Utilizare universală prin reglare individuală a lungimii  
tijei de pulverizare.

49 00 478

7 Tijă de stropire a arborilor, din 2 bucăţi,, alamă, 150 cm. Creşterea razei de 
acţiune, de ex. pentru arbori spalier, tufişuri înalte 49 00 528

8 Tijă din carbon pentru stropirea arborilor, 120 cm. Greutatea totală este de 
numai 60 gr. Din fibră de sticlă ultra-uşoară, pentru o utilizare lejeră. 49 00 449

9 Tijă telescopică de pulverizare carbon,120 - 230 cm.
Realizată din fibră de carbon ultra-uşoară, pentru o utilizare lejeră la înălţimi de 
stropire mari, greutate totală de numai 120 gr.

49 00 445

10 Tijă telescopică de pulverizare carbon 60-120 cm, 75 gr. 49 00 457
11 Extensie pentru tija de pulverizare flexibilă 15 cm.

Flexibilă până la 180˚, de ex. pentru lucrări de protecţie sau de curăţare a unei 
singure plante.

49 00 450

12 Tijă flexibilă de pulverizare, 60 cm. 49 00 411
13 Bară de stropire, 60 cm, cu 2 duze, tratarea comodă a rândurilor duble şi a 

suprafeţelor mai mari. 49 00 514

14 Bară de stropire din aluminiu, 120 cm, cu 4 duze pentru tratarea suprafeţelor. 
Extrem de uşoară, poate fi purtată cu pulverizatoare portabile, în faţă sau în spate. 
Pentru toate lăncile de pulverizare SOLO pentru stropire manuală.

49 00 299
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403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

1 Düsensatz komplett mit 9 Düsen
Universelle Anwendung. 49 00 574 17,50 - -

2 Hochstrahldüse Kunststoff 
Verstellbar von Feinzerstäubung bis Weitstrahl. 49 00 525 6,50 - -

3
Hochstrahldüse Messing
Verstellbar von Feinzerstäubung bis Weitstrahl, 
z.B. punktuelle Behandlung auf große Distanz möglich.

49 00 206 10,50 - -

5

Spritzschirm, mit Flachstrahldüse F 02-80 
zum Schutz der Nebenkultur. Verhindert Abdrift feiner Tröpfchen, 
begrenzt Spritzbereich. Wichtig für die Unkrautbekämpfung in 
unmittelbarer Nähe von Kulturpflanzen und Teichen.

49 00 430 13,90 - -

6
Gabeldüse mit Düsensatz
2 Düsen schwenkbar zur gleichzeitigen Behandlung zweier 
Reihen einer Kultur. Vielseitiger Düseneinsatz möglich.

49 00 477 18,90 - -

403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

11)

21)

31)

41)

49 00 551 10,90 - - - - - - -
49 00 441 11,90 - - - - - - -
49 00 442 12,50 - - - - - - -

Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen.

49 00 443 11,50 - - - -  1) - - -
- - - - -  2) - -

41)

49 00 443 10,90 - - - - - - -
Dichtungssatz, enthält alle Dichtungsteile 
für angegebene Spritzentypen. 49 00 443 11,50 - - - - - - 2) -

403
404

408
409
453

401
402

461
462

456
457

456 PRO

425
435

473 D 
475

416 Li
417

1
Handventil-Satz
Profihandventil mit Manometeranschluss, 
Kindersicherung und Dauerbetrieb.

49 00 440 18,90 - -

2
Manometer mit Anschlußteilen
Zur Spritzdruckkontrolle. Das Spritzmedium kann präzise 
mit dem gewünschten Druck ausgebracht werden.

49 00 356 18,90 - -

3 Kugelventil-Filter, 0,35 bar, verhindert Nachtropfen beim Abstellen              
des Hand-Ventils und erfüllt damit alle aktuellen Vorschriften.        49 00 539 7,90 - -

4 Pflanzenschutzgerätereiniger in Dosierflasche 500 ml 49 00 600 8,10

5 Hochleistungs-Akku 12 V mit erhöhter Kapazität 7,2 Ah für bis zu  
5 Std. Dauerbetrieb für Akkuspritze 416 00 84 110 69,90 - - - - - - - 3)

Poz. Duze şi ecrane pentru stropire Nr. comandă    
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1 Set de duze complet cu 9 duze.
Utilizare universală. 49 00 574

2 Duză pentru jet întins plastic 
Reglabilă de la pulverizare fină până la jet lung. 49 00 525

3
Duză pentru jet întins, cupru
Reglabilă de la pulverizare fină până la jet lung, care face posibilă de exemplu 
tratarea punctiformă pe distanţe mai mari.

49 00 206

4
Ecran de stropire, cu duză pentru jet plat F 02-80 
pentru protecţia culturilor învecinate. Împiedică devierea picăturilor mici, limitează 
domeniul de stropire. Important pentru îndepărtarea buruienilor în imediata 
vecinătate a plantelor cultivate şi a lacurilor.

49 00 430

5
Duză dublă cu set de duze
2 duze mobile pentru tratarea simultană a două rânduri ale unei culturi. Set de 
duze cu utilizări multiple disponibile.

49 00 477

Poz. Seturi de garnituri Nr. comandă    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1
Set de garnituri, conţine toate piesele de etanşare pentru tipurile de 
pulverizatoare specificate cu pompă cu piston

49 00 551
49 00 441
49 00 442

NOU: Setul de garnituri VITON®, conţine toate piesele de etanşare VITON® 
pentru tipurile de pulverizatoare specificate cu pompă cu piston

49 00 577
49 00 578

2 Set de garnituri, conţine toate piesele de etanşare pentru tipurile de 
pulverizatoare specificate cu pompă cu membrană 49 00 443

NOU: Setul de garnituri VITON®, conţine toate piesele de etanşare VITON® 
pentru tipurile de pulverizatoare specificate cu pompă cu membrană 49 00 579

Poz. Alte accesorii Nr. comandă    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1
Set supapă manuală
Supapă manuală profesională cu racord pentru manometru, protecţie pentru copii 
şi funcţionare continuă.

49 00 440

2
Manometru cu conectori
Pentru controlarea presiunii de pulverizare. Substanţa folosită pentru stropire poate 
fi evacuată precis, cu presiunea dorită.

49 00 356

3 Filtru cu supapă cu bilă, 0,3 bar, împiedică picurarea după oprirea supapei 
manuale şi corespunde astfel tuturor prevederilor în vigoare. 49 00 539

4 Curăţător pentru protectorul de plante în dispozitivul de împrăştiere de 500 ml 49 00 600
Cablu de încărcare pentru încărcarea acumulatorului, în exteriorul pulverizatorului cu acumulator 416. 59 00 789

3) Nu este valabil pentru modelul 416 Li

1) Seria la 456 PRO
2) Seria la modelele Comfort şi Pro
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433 434

1 Verlängerungsrohr, 120 cm 49 00 183 20,90

2 3-fach Düsenlanze, 60 cm 49 00 181 22,90

3 Sprühlanze 120 cm, mit Wechseldüse 49 00 185 52,50

4 Teleskop-Verlängerungsrohr, 120 – 230 cm 49 00 189 40,90

5 Edelstahl Spritzbalken 100 cm, mit 4 Düsen + Edelstahl Spritzrohr 75 cm 49 00 300 45,90

6 3-fach Ringdüse 49 00 184 22,90

7 Doppeldüse Y 49 00 182 13,90

8 Verlängerungsschlauch 10 m inkl. Haltebügel V2A 49 00 191 40,90

9 Pflanzenschutzgerätereiniger in Dosierflasche 500 ml 49 00 600 8,10

-

ø 2,2 mm +

ø 2,7 mm

433 434 423 451 467

SOLO Profi 2T-Motoröl 
100 ml

Raucharmes, teilsynthetisches Universal Motorenöl mit reinigenden 
und korrosionsverhindernden Wirkstoffen für die Getrennt- und Ge-
mischschmierung von luft- und wassergekühlten Zweitakt-Motoren 
aller Fabrikate.
Spezifikationen: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD

49 00 183 1,50

SOLO Profi 2T-Motoröl
1 Liter 49 00 181 6,90

SOLO Profi 2T-Motoröl,  
Dosierflasche, 1 Liter 49 00 185 8,90

SOLO Ganzjahres 4T Motor Öl 
15 W 40, 600 ml

Speziell für Gartengeräte mit 4-Takt-Motoren entwickeltes Hochleis-
tungsöl für ganzjährige Einsatzbedingungen API SHISJ/CF-4 49 00 189 4,20

SOLO Wartungs-/Pflege-Öl 
300 ml

Ein harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis ausge-
wählter aromatenfreier Grundöle und Additive. Das multifunktional 
einsetzbare Pflege- und Wartungs-Spray zeichnet sich durch seine 
besondere Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar als Schmiermittel, 
Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger in 
einem.

49 00 300 7,90

Denumire Descriere Nr. comandă   
Ulei SOLO Profi, pentru motoare 
în 2 timpi 100 ml

Ulei universal de motor fără emisii de eşapament parţial sintetic cu 
constituenţi de curăţare şi anticoroziune pentru lubrifierea separată şi 
combinată motoarelor în doi timpi, răcite cu aer şi apă, toate mărcile.
Specificaţii: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD

00 83 103

Ulei SOLO Profi, pentru motoare 
în 2 timpi 1 l 00 83 104

Ulei SOLO Profi, pentru motoare 
în 2 timpi, recipient gradat, 1 l 00 83 105

Ulei SOLO pentru motoare în 4 timpi, 
pentru întregul an 15 W 40, 600 ml

Ulei de randament ridicat conceput special pentru echipamente de grădinărit 
dotate cu motor în 4 timpi, utilizabil de-a lungul întregului an API SHISJ/CF-4 00 83 115

Ulei de întreţinere şi service 
SOLO, 300 ml Un produs de înaltă eficienţă, fără răşini şi silicon, realizat pe bază de 

uleiuri şi aditivi speciali, fără arome. Spray-ul de îngrijire şi întreţinere 
multifuncţional se distinge prin randamentul său economic deosebit. 
Utilizabil concomitent ca lubrifiant, protecţie anticorozivă, ulei 
antideformare, inhibitor al umezelii şi agent de curăţare.

00 83 163

Accesorii pentru pulverizatoarele portabile 
motorizate

Poz. Denumire Nr. comandă   
1 Tub de extensie, 120 cm 49 00 183
2 Tijă cu duză triplă, 60 cm 49 00 181
3 Tijă de pulverizare, 120 cm, cu duză înlocuibilă 49 00 185
4 Tijă cu extensie telescopică, 120 - 230 cm 49 00 189
5 Bară inox stropire 100 cm, cu 4 duze + ţeavă stropire din inox 75 cm 49 00 300
6 Duză inelară triplă 49 00 184
7 Duză dublă Y 49 00 182
8 Furtun prelungitor 10 m incl. colier V2A 49 00 191
9 Curăţător pentru protectorul de plante în dispozitivul de împrăştiere de 500 ml 49 00 600

recomandabil potrivit nerecomandabil neindicat / nu se potriveşte

Uleiuri şi produse speciale de îngrijire
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423 451

1 Stäubeteil ermöglicht Umrüstung zum Stäubegerät 49 00 233 66,90 -

2 ULV-Düse inkl. Dosiereinrichtung 4900169 49 00 479 43,90

3 Doppeldüse zur Sprühstrahlverbreiterung oder gleichzeitigen Behandlung zweier Reihen einer Kultur, mit Aufsatzdüsen 
auch in engen Reihen einsetzbar

49 00 137 28,50

5 Verlängerungsrohr 60 cm 
mehrfach kombinierbar in Verbindung mit Flüssigkeitspumpe

49 00 333 15,50

6 Mixbehälter 1 Liter, mit praktischer Dosierkappe 27 00 278 5,60

8
44 00 117 87,90 -

44 00 235 87,90 -

9 Pflanzenschutzgerätereiniger in Dosierflasche 500 ml 49 00 600 8,10

1 2

3 4

5 6

7

-

Accesorii pentru atomizoarele motorizate

Poz. Denumire Nr. comandă   
1 Piesa de pulverizare permite modificarea în atomizor 49 00 233
2 Duză ULV incl. dispozitiv de dozare 4900169 49 00 479

3 Duză dublă pentru lărgirea jetului de stropire sau tratarea simultană a două rânduri de cultură, cu duze de prelungire ce pot fi 
folosite de asemenea în rândurile înguste

49 00 137

4 Tub de extensie 60 cm 
poate fi combinat în mai multe feluri când se foloseşte pompa de lichid

49 00 333

5 Recipient de amestecare 1 l, cu capac dozator practic 27 00 278

6 Pompă lichid 
Creşterea cantităţii aplicate, respectiv mărirea razei de acţiune în cazul extensiei

44 00 117

44 00 235

7 Curăţător pentru protectorul de plante în dispozitivul de împrăştiere de 500 ml 49 00 600

recomandabil potrivit nerecomandabil neindicat / nu se potriveşte
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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Calitate germană de nivel mondial

Vă rugăm să aveţi în vedere: Echipamentul personal de protecţie conform reglementărilor specifice ţării şi a indicaţiilor producătorului soluţiei de pulverizat.

Societatea SOLO Kleinmotoren GmbH 
a fost înfiinţată în anul 1948 în Stuttgart 
şi este, până în prezent unul dintre 
producătorii mondiali de stropitoare, 
de pulverizatoare, suflante şi polizoare 
unghiulare de calitate superioară - cu 
crescute exigenţe calitative germane 
cunoscute. 
În afară de sediul nostru din Sindel-
fingen, din Germania sudică, avem 
parteneri şi filiale în întreaga lume 
pentru a îndeplini cerinţele clienţilor 
noştri. Calitatea şi apropierea faţă de cli-
ent sunt motivele pentru care produsele 
SOLO sunt folosite (aproape) în orice 
ţară de pe glob.

Vă consiliem cu plăcere:

Ne rezervăm dreptul de a modifica 
construcţia. Toate modelele speciale pot fi 
livrate în limita stocului disponibil.

918 001 162  1/2015

SOLO Kleinmotoren GmbH
Postfach 60 01 52 
71050 Sindelf ingen
Telefon +49 (0) 70 31 /  301 -  0
Fax  +49 (0) 70 31 /  301 -  149
www.solo-germany.com
E-mail : export@solo-germany.com


