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SOLO vroeger en nu 
Editorial

Andreas Emmerich 

directeur

Doordrenkt met de pioniersgeest, ondernemersdurf en 

de uitgesproken innovatiedrift van onze familie voeren 

wij als tweede generatie onze middelgrote onderneming 

aan. Sinds 1948, het jaar waarin het bedrijf is opgericht, 

is er maar weinig veranderd in de wezenlijke eisen die 

worden gesteld aan machines voor gewasbescherming 

en -onderhoud in tuin, landschapsbeheer en bosbouw. 

Nu, net als toen, vormen optimaal functioneren, 

bedieningsgemak, absolute betrouwbaarheid en een 

lange levensduur de kern van onze ontwikkelingen. 

Diezelfde machinefilosofie bepaalt ook ons toekomstige 

handelen. 

Denk eens aan de “blauwe hak” H 100 – die met 

honderdduizenden het werk van parttime landbouwers 

heeft mogelijk gemaakt. Denk eens aan de al in 1958 

op de markt gebrachte SOLO Rex – de eerste direct 

aangedreven motorzaag in Europa. Denk eens aan 

de “mobiele bevrijding” van de jeugd met de SOLO 

motoren en brommers uit de jaren 70 en 80. Zonder de 

innovatieve techniek voor kleine motoren van SOLO was 

de razendsnelle groei van onze branche niet mogelijk 

geweest.

Met het doel bestaande klanten tevreden te houden 

met innovatieve en betrouwbare machines, en nieuwe 

klanten te winnen met kwaliteitsmachines van SOLO, 

zetten we met ons wereldwijd opererende bedrijf in op 

vakkundig advies en hoog gekwalificeerde service door 

SOLO dealers.

In de SOLO catalogus 2013 stellen we onze volledige 

reeks machines aan u voor. Ook dit jaar introduceren we 

weer tal van noviteiten en geoptimaliseerde machines.

We wensen u veel informatief leesgenot met onze 

catalogus. 

Wolfgang Emmerich 

directeur



 >>3

>>05 Granulaatstrooiers

>>05 Handsproeiers

>>06 Universele 
sproeiers

>>08 Comfort- 
sproeiers

>>10 Motorsproeiers

>>11 Sproeiers met accu

>>12 Accessoires druksproeiers

>>14 Sproeiers
>>15 Accessoires sproeiers

>>16 Heggenscharen 
Accu-heggenschaar 
Elektrische heggenscharen 
Motorheggenscharen

>>18 Technisch overzicht heggenscharen

>>19 Motorzagen 
Bosbouw, milieu, SOLO vermogen

>>20 Multifunctionele compacte zagen  
met een testwinnaar

>>22 Professionele universeelzagen 
NIEUW: 651 C en 656 C

Nieuw en beproefd
Inhoud

>>24 Krachtige professionele zagen

>>26 Zagen voor boomverzorging

>>27 Technisch overzicht 
motorzagen

>>28 Reservekettingen 
geleidingsrails

>>29 Accessoires motorzagen

>>30 Accu-trimmers

>>31 Elektrische bosmaaiers

>>32 Lichte bosmaaiers met  
deelbare  
schacht 

>>32 Krachtige bosmaaiers

>>34 Bosmaaiers

>>35 Technisch overzicht 
trimmers, bosmaaiers, professionele 
bosmaaiers

>>36 NIEUW: MultiSystem met nieuwe 
aandrijving en verwisselbare 
hulpstukken

>>37 Oliën, reinigingsmiddelen,  
smeermiddelen

>>38 Accessoires bosmaaiers

>>40 Haakse slijper 
met wereldwijd uniek iLUBE®

>>42 Elektrische grasmaaiers voor thuis

>>44 Grasmaaiers met stalen behuizing

>>46 De nieuwe 582 
De nieuwe generatie voor  
alle generaties

>>48 Het legendarische trio: 
De 546-reeks met al zijn voordelen

>>50 De grasmaaier voor langdurig gebruik  
met aluminium-gietmetalen behuizing

>>52 De grasmaaier van de lange adem  
voor professionals

>>54 Technisch overzicht 
grasmaaiers, verticuteermachines 

>>55 Verticuteermachines

>>56 Maaiers voor hoog gras

>>58 Motorhakfrezen en professionele 
motorhakfrezen

>>60 Blazers
>>62 Outdoor – Vrije tijd 

Veiligheidsbrillen 
Fun Fashion and more



 >>4

Briggs & Stratton® ist der weltweit führender Hersteller von luftgekühlten 4-Takt Motoren. 
Dabei setzen wir neue und verbesserte Standards für vertikale Kleinmotoren.

Eines der Ziele bei der Neuentwicklung dieser Motoren war die weitere Reduzierung 
schädlicher Abgase. Die neuen E-SERIES Motoren liegen mit ihren Emissionen infolgedessen 
mindestens 25% unter den derzeit geltenden Europäischen Grenzwerten und erfüllen die 
weltweit strengsten Richtlinien aus Kalifornien (CARB Tier III).

Neben der Reduzierung schädlicher Abgase galt unser Augenmerk auch der Optimierung 
der Motoren insgesamt, was sich unter anderem in verbesserter Laufruhe und Langlebigkeit 
bemerkbar macht.

Briggs & Stratton bietet ein breitgefächertes Motorensortiment, welches den 
Anforderungen der Gerätehersteller und den Bedürfnissen der Anwender entspricht.

Es war schon immer die Philosophie von Briggs & Stratton, langlebige, zuverlässige und 
leistungsstarke Motoren zu bauen. Ergänzt durch das einzigartig gute Startverhalten unserer 
Motoren entsteht ein völlig neues Motorenerlebnis.

Die konsequente Reduzierung schädlicher Abgase 
ist das Kernthema bei allen E-SERIES Motoren™. 
Dabei haben Leistung, Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit der Motoren nicht gelitten, getreu 
den Erwartungen unserer Kunden an unsere 
Produkte. Die neue E-SERIES bietet dem 
Verbraucher Spitzenqualität zu fairen Preisen.

EINE NEUE ÄRA - EIN NEUER STANDARD 
VON BRIGGS & STRATTON 

KEIN PRIMEN – KEIN CHOKE – 
EINFACH NUR ZIEHEN UND STARTEN

Das ReadyStart® Startsystem setzt den Maßstab 
für problemloses Starten. Das innovative Konzept 
ermöglicht einfache Startvorgänge ohne manuelle 
Primen und Choken.

WWW.BRIGGSandSTRATTON.COM
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421

401 / 402
01

02

03

04

05

06
07

08

09

Opfrissers en 
veelzijdige hulpjes

Handsproeiers

Zaad, meststoffen, bijv. na het 

verticuteren, strooizout, olieabsorbens, 

reinigingsmiddelen, gegranuleerde kalk, 

vogelvoer, wildvoer, zand...

Het geïntegreerde roermechanisme 

garandeert de gelijkmatige verdeling over 

een draaiende verdeelplaat die met een 

slinger wordt aangedreven.

Tot 9 kg gegranuleerd materiaal kan over 

oneffen oppervlakken worden gestrooid 

waar een strooier op wielen bijvoorbeeld 

minder geschikt zou zijn.

De strooier kan aan een verstelbare riem 

voor het lichaam worden gedragen. De 

brede opening vergemakkelijkt het vullen 

en het grote schroefdeksel beschermt de 

gebruiker tegen inademen van schadelijk 

stof.
Onderdeelnr. 4000121

Verstelbare  
sproeikop

Pomphefboom

Sproeihefboom met 
vergrendeling voor 
continu sproeien

Ergonomische 
handgreep

Grote vulopening

Pootjes voor stabiele 
stand

Inhoud
401=1l / 402=2l

Resistente  
Viton®-afdichtingen

Automatisch 
veiligheidsventiel

Telescopische 
lans  
Onderdeelnr. 
4900628

Professioneel uitgeruste kleine sproeier voor 
veelzijdige inzet.
De robuuste pomp bereikt de vereiste 
werkdruk reeds na enkele slagen. De 
hoogwaardige sproeikop is verstelbaar en 
kan worden geregeld voor een scherpe 
straal tot een fijne nevel.
De standaard verstelbare kop 
vergemakkelijkt het sproeien, zelfs op 
moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder 
bladeren. Een veelzijdige hulp in huis en 
wintertuin, voor de hobbyist, te gebruiken 
bij het beschermen en onderhouden van de 
auto.......
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Strooien op elk 
terrein

Granulaatstrooier
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461 / 462 / 463

Bescherming. Schoonmaken. Onderhoud

De meest economische oplossing 
met 3 bar druk. De ruim bemeten 
pomp, de brede vultrechter 
met vastklikmogelijkheid voor 
de sproeilans, de nog grotere 
reinigingsopening en de twee 
standaard bijgeleverde sproeikoppen 
– praktisch opgeborgen in het nieuwe 
deksel – zijn slechts enkele kenmerken 
van deze aantrekkelijke druksproeier.

Universele sproeiers – efficiënt en gelijkmatig doseren van de sproeivloeistof

Model
Onderdeelnr.

461
400016102

462
400016201

463
400016301

Zuigerpomp     
Reservoirinhoud liter 5 7 10

Spuitdruk bar max 3 3 3

Manometer * * *
Leeg gewicht kg 1,2 1,5 1,7

* Optionele accessoires

NIEUW
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456 / 457
De professionals onder de sproeiers. 
Een pomp van 330 cm3 produceert een 
werkdruk van 3 bar met slechts zeer 
weinig pompslagen. De dikke, half 
transparante wand van het reservoir 
staat garant voor een lange levensduur. 
Dat verklaart het wereldwijde succes 
van deze reeks sproeiers.

Model
Onderdeelnr.

456
400015601

457
400015701

Zuigerpomp

Reservoirinhoud liter 5 7

Spuitdruk bar max 3 3

Manometer * *
Leeg gewicht kg 2,5 2,6

* Optionele accessoires

Draaibare sproeikop

Flexibele sproeilans

Klem 
voor sproeilans

Snelvergrendeling  
door verdraaien van de 
handgreep

Extra grote zuigerpomp 
– werkdruk wordt al met 
een paar pompslagen 
bereikt

Als de druk in 
het reservoir te groot 
wordt, wordt extra druk 
via het overdrukventiel 
automatisch afgevoerd

Praktische draagriem

Duidelijk zichtbare 
vulstand van de 
sproeivloeistof

Ergonomisch gevormde, 
vergrendelbare 
handgreep 

Uitbreidbaar met 
manometer
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473 P  473 D

Model
Onderdeelnr.

473 P
400017301

473 D
400017302

Pomptype zuiger/membraan   / - - /  

Volume liter 10 10

Spuitdruk bar max 4 4

Sproeilanslengte cm 50 50
Drukregelaar 
Manometer * *

Leeg gewicht kg 3,9 3,9

Bescherming. Schoonmaken. Onderhoud
Comfort-sproeiers – handig en efficiënt verspreiden van vloeistoffen

De universele 10 l-druksproeier 
met zuigerpomp

De universele 10 l-druksproeier 
met membraanpomp

* Optionele accessoires



 >>9

425 / 475
435 / 485
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Deze professionele rugsproeiers zijn verkrijgbaar met 
verschillende reservoirinhouden en soorten pompen, zodat 
u de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermer steeds exact 
kunt doseren. Met hun grote vulopening en soepel lopende 
pomp zijn ze aangenaam om mee te werken. Het minimale 
onderhoud, het krachtige sproeivermogen, de gelijkmatige 
verstuiving bij minimale inspanning, en het lichte gewicht 

Indrukwekkend sproeivermogen,  
standaard twee sproeikoppen

Ergonomisch verfijnde verstelbare 
pomphendel, pomphendelmontage  
mogelijk voor links- en rechtshandigen  
Weinig kracht nodig

Klem voor sproeilans

Flexibele sproeilans

Vergrendelbaar handventiel  
met optionele manometeraansluiting,  
exact doseerbaar debiet

Langere slang voor groter bereik

Handgreep met ergonomische  
vormgeving

Handmatige instelling sproeidruk 
op 1-2-3-4 bar

Grote opening om te reinigen en te vullen

Brede, gestoffeerde, comfortabele draagriem  
met trekontlasting

Hoogwaardige, UV-bestendige kunststof 
Ergonomisch gevormd reservoir 
Drukloos reservoir door geïntegreerde 
drukketel Markeringen voor vloeistofniveau 
Laag eigengewicht 
Duidelijk zichtbare vulstand van de 
sproeivloeistof

Afdichtingen bestand tegen alle 
gewasbeschermingsmiddelen

Soepele pomp

 Duurzaam frame
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dankzij het gebruik van UV-bestendige kwaliteitskunststof 
zijn de redenen voor het wereldwijde succes van deze 
robuuste druksproeiers.
Dankzij een uitgekiend aanbod accessoires heeft SOLO ook 
voor bijzondere toepassingen steeds de juiste oplossing.

Model
Onderdeelnr.

425
400012501

435
400013501

475
400017501

485
400018501

Pomptype zuiger/membraan   / -   / - - /  - /  

Volume liter 15 20 15 20

Spuitdruk bar max 4 / 6* 4 / 6* 4 4

Sproeilanslengte cm 50 50 50 50
Drukregelaar 
Manometer ** ** ** **

Leeg gewicht kg 4,3 4,9 4,6 5,2

* met sluitstop   ** Optionele accessoires
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Model Onderdeelnr. 433 400013303

Motor Honda 4-takt GX 25
Cilinderinhoud cm3 25
Piek geluidsdruk dB (A) 82
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 95
Trillingswaarde m/sec2  ≤ 2,5 
Inhoud l            20
Dubbele kop van roestvast staal
Sproeidruk bar regelbaar tot 30

Debiet l/min met 
standaardsproeikop

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

Leeg gewicht kg 8,3

Bijgeleverd Roestvast stalen 
sproeilans, manometer

Deze SOLO hogedruksproeier heeft een 
regelbare werkdruk tot 30 bar waardoor 
fijne verstuiving mogelijk is, zelfs op 
grote hoogten. De krachtige motor 
levert bij 30 bar een debiet tot 2,4 l/min. 
via de zuigerpomp met dubbele slag. 
Deze SOLO hogedruksproeier heeft 
een roestvrij stalen sproeilans van 
50 cm en een manometer op de 
robuuste ventielhandgreep voor een 
toepassingsspecifieke drukregeling. 
Eveneens bijgeleverd is een 
hoogwaardige vlakstraal-sproeikop met 
dubbele straal, met sproeikopschijven 
van roestvast staal.

Accessoires voor 433 Onderdeel- nr.

1 3-voudige ringkop 49 00 184

2 Dubbele kop Y 49 00 182

3 Reinigingsmiddel voor sproeiappa-
raat in doseerflacon 500 ml

49 00 600

4 Roestvast stalen sproeibalk 100 cm, met 4 
koppen + roestvast stalen sproeilans 75 cm

49 00 300

5 Lansverlengstuk voor telescopische lans, 
120–230 cm

49 00 189

6 Sproeilans, 120 cm, met verwisselbare 
sproeikop, sproeistraal instelbaar

49 00 185

7 Sproeilans met drievoudige sproeikop, 60 cm 49 00 181

8 Lansverlengstuk, 120 cm 49 00 183
(zonder afbeelding) verlengslang 10 m incl. 
houder V2A

49 00 191

Wij verzorgen hoge druk met roestvast staal
Rugdruksproeiers
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Model 
Onderdeelnr.

416  
4000116

Motor elektrisch  
Vermogen 12 V / 5,2 Ah
Piek geluidsdruk dB(A) < 70
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) < 70
Trillingswaarde m/secec2  ≤ 2,0
Inhoud L            20
Vlakstraal-sproeikop 015-F 80
Sproeidruk bar regelbaar 1,4 / 2,8
Debiet l/min / l totaal met 
standaardsproeikop

I 0,44 / 179 L
II 0,56 / 115 L

Leeg gewicht kg 6,4

Bijgeleverd
Kunststofsproeilans,
manometer, heupgordel

– Indrukwekkend sproeivermogen met 12 V-pomp
– De ideale druksproeier met een druk tot 2,8 bar voor gebruik in kassen en 

gesloten ruimten, maar natuurlijk ook buiten!
– Onderhoudsvrije 12 V-accu, 5 Ah, laadtijd ca. 3 uur  

(7,2 Ah-accu als accessoire verkrijgbaar)
– Ergonomisch gevormd 20 l reservoir met comfortabel gestoffeerd rugstuk
– Bijna onbreekbare sproeilans van 500 mm
– 1500 mm lange slang voor spanningsloze armradius
– Robuust handventiel met vibratiegedempte manometer
– Druk en debiet instelbaar via tuimelschakelaar met twee  

standen – trap 1 = 1,4 bar, trap 2 = 2,8 bar
– Vlakstraal-sproeikop conform ISO-norm
– Klem voor sproeilans
– UV-bestendig, half transparant kunststofreservoir met markeringen voor 

vloeistofniveau
– Grote opening om te reinigen en te vullen
– Aftapslang met afsluitkraan voor het aftappen van resthoeveelheden
– Afdichtingen bestand tegen alle gewasbeschermingsmiddelen
– Brede, gestoffeerde, comfortabele draagriemen met trekontlasting en 

stabiliserende buikgordel
– Duurzaam frame
– Slagvaste behuizing voor accu/pomp
– Eenvoudig accu verwisselen
– Compacte accu-drukspuit afmetingen 670/380/250 mm HxBxD
–   Compleet programma SOLO accessoires voor sproeikoppen (uitgezonderd 433)

Geruis- en emissieloos
Sproeiers met accu
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Nr. Omschrijving Onderdeelnr.   456/457 461/462/463 425/473 P 435 475/473 D  485  416
1 Dubbele sproeikop met sproeikopset

2 sproeikoppen, zwenkbaar, voor gelijktijdige behandeling van twee 
rijen gewassen. Set met universele sproeikoppen beschikbaar.

49 00 477

2 Manometer met aansluitingen
Ter controle van de spuitdruk. Het spuitmedium kan precies 
en met de gewenste druk worden geleverd.

49 00 356

3 Boomsproeilans, tweedelig, messing, 150 cm Groter  
bereik, bijv. voor leibomen, hoge struiken, enz. 49 00 528

4 Sproeilans, messing, 75 cm
Comfortabel werken met sproeibalk of sproeischerm 
bij de grond.

49 00 428

5 Sproeilans, messing, 50 cm 
Comfortabel werken met sproeibalk. 49 00 519

6 Telescopische sproeilans, messing, 57-100 cm 
Voor alle toepassingen door 
instelbare lengte van de sproeilans.

49 00 478

7 Telescopische sproeilans, koolstofvezel, 120-230 cm
Uit ultralichte koolstofvezels vervaardigd voor comfortabel werken 
in hoge toepassingen, totaalgewicht slechts 120 g.

49 00 445

Telescopische sproeilans, koolstofvezel, 60-120 cm, 75 g 49 00 457

8 Boomsproeilans, koolstofvezel, 120 cm , totaalgewicht slechts 60 g
Uit ultralichte koolstofvezels vervaardigd voor comfortabel werken. 49 00 449

9 Sproeikop, messing
Verstelbaar van fijne verstuiving tot verre stralen, 
bijv. puntsgewijze behandeling van op grote afstand.

49 00 206

10 Sproeikop, kunststof 
Verstelbaar van fijne verstuiving tot verre stralen. 49 00 525

11 Set, compleet met 8 sproeikoppen
Voor alle toepassingen. 49 00 448

12 Sproeilans, 50 cm met vlakstraal-sproeikop 
Universele sproeilans van nagenoeg onbreekbaar kunststof. 49 00 439

13 Handventiel
Professioneel handventiel met manometeraansluiting, 
kinderbeveiliging, geschikt voor langdurig gebruik.

49 00 440

14 Lansverlengstuk, 50 cm
Voor grotere reikwijdte. 49 00 513

15 Sproeilansverlengstuk buigzaam 15 cm
Buigbaar tot 180°, bijv. voor gericht spuiten van gewasbeschermingsmidde-
len en reinigingswerk.

49 00 450

16 Telescopische lans ong. 25-50 cm
Verlenging voor de handsproeiers 401/402 om comfortabel 
aan de grond of boven het hoofd te werken.

49 00 628 - - - - - - -

Compleet assortiment voor tal van toepassingen
Accessoires sproeiers



 >>13

1

14

4 5 6

7

8 9

15

16

17

18

191110 20

21

2
3

22

*)
 Sl

ec
ht

s 
be

pe
rk

t b
ru

ik
ba

ar
 v

oo
r z

uu
r- 

en
 b

en
zo

lh
ou

de
nd

e 
vl

oe
is

to
ffe

n.

Nr. Omschrijving Onderdeelnr.   456/457 461/462/463 425/473 P 435 475/473 D 485 416

1* Dichtingsset, bevat alle dichtingsstukken 
voor vermelde sproeiertypes. 49 00 551 - - - - - -

2* Dichtingsset, bevat alle dichtingsstukken 
voor vermelde sproeiertypes. 49 00 441 - - - - - -

3* Dichtingsset, bevat alle dichtingsstukken 
voor vermelde sproeiertypes. 49 00 442 - - - - -

4* Dichtingsset, bevat alle dichtingsstukken 
voor vermelde sproeiertypes. 49 00 443 - - - - -

5 Sproeibalk aluminium, 60 cm, met 2 sproeikoppen voor behandeling 
van dubbele rijen en grote oppervlakken. 49 00 514

6 Kogelventielfilter, 0,35 bar, voorkomt nadruppelen als              
het handventiel wordt uitgeschakeld en voldoet dus aan alle actuele voorschriften.        49 00 539

7
Sproeibalk aluminium, 120 cm, met 4 sproeikoppen voor oppervlaktebehande-
ling. Uitzonderlijk licht, met rugsproeier vooraan of achteraan draagbaar. 
Geschikt voor alle SOLO sproeilansen voor handmatig sproeien.

49 00 299 -

8 Bevestigingshulpstuk voor bevestiging achterop van sproeibalk, aluminium. 49 00 517 - - -

9

Sproeibeschermer, met vlakstraal-sproeikop, F 02-80 
ter bescherming van belendende gewassen. Voorkomt drift van kleine druppels, 
beperkt het sproeibereik. Vooral voor onkruidbestrijding in 
de buurt van gekweekte gewassen en vijvers.

49 00 430

10 Klein sproeischerm, voor puntsgewijs sproeien bijv. bij bemesten of 
onkruidbestrijding. 49 00 128

11 Flexibel T-stuk, 60 cm, voor behandeling van dubbele rijen. 49 00 411

13 3-voudige ringkop 49 00 184

Voor hogedruksproeier 433

14 Dubbele kop Y 49 00 182
15 Lansverlengstuk, 120 cm 49 00 183
16 Sproeilans met drievoudige sproeikop, 60 cm 49 00 181
17 Sproeilans, 120 cm, met verwisselbare sproeikop 49 00 185
18 Lansverlengstuk voor telescopische lans, 120–230 cm 49 00 189
19 Reinigingsmiddel voor sproeiapparaat in doseerflacon 500 ml 49 00 600 Voor alle sproeiapparaten
20 Krachtige accu, 12 V voor 416 met verhoogde capaciteit 7,2 Ah 00 84 110 Voldoende voor ca. 5 uur continu werken
21 Roestvast stalen sproeibalk 100 cm, met 4 koppen + roestvast stalen sproeilans 75 cm 49 00 300

Voor hogedruksproeier 433
22 433 verlengstuk 10 m incl. houder V2A 49 00 191

Laadkabel voor opladen accu buiten de druksproeier 416. 59 00 789
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451

444
Model 
Onderdeelnr.

444 
400014402

451 
400015101

423 Port 
4000123011   

Motor  SOLO 2-takt cilinderinhoud cm3 40,2 66,5 72,3 
Vermogen kW/pk 1,5 / 2,0 2,1 / 2,9 3,0 / 4,1
Piek geluidsdruk dB(A) 89 94 97

Gegarandeerd geluidsniveau LWAeq  dB(A) 97 103 110
Trillingswaarde m/secec2  ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 6,3
Inhoud L            13 13                   12
Luchtdebiet max. m3/u 900 1400 1400
Reikwijdte horizontaal m 10,5 11,5 12
Leeg gewicht kg 10,0 10,8             11,0

Bijgeleverd
SOLO speciale sproeikop met 4-voudige dosering breedsproeikop, 
breedsproeirooster, omkeerbare sproeikop, opzetstuk

Professionele 
sproeier met nieuwe, 
krachtige en 
emissiearme SOLO 
motor. Comfortabel 
draagsysteem met 
gestoffeerde 
banden en 
gordelspanner.

Met een gewicht van slechts  
10,0 kilogram, 13 liter 
sproeimiddel en een enorm 
draagcomfort is dit de ideale 
sproeier om lang mee te 
werken. Nu met een vergrote 
cilinderinhoud voor meer 
luchtdebiet en een hogere 
luchtsnelheid.

Verstuiving voor bescherming en een goede oogst
Sproeiers – wereldwijd toonaangevend
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423 PORT

  Productgroep 444 / 451 / 423 Onderdeel nr.

Lansverlengstuk 60 cm 
voor 423 / 444 / 451, 
meervoudig combineerbaar 
in combinatie met 
Vloeistofpomp

49 00 333

Mengreservoir 1 liter, 
met praktische doseerkap

27 00 278

Vloeistofpomp 
voor 444

44 00 114

Vloeistofpomp voor 423, 
groter debiet en groter bereik 
met verlengstuk

Vloeistofpomp voor 451, 
groter debiet en groter bereik 
met verlengstuk

44 00 117

44 00 235

SOLO garandeert met deze wereldwijd 
toonaangevende reeks motorsproeiers 
kwalitatief hoogwaardige 
motorsproeitechnologie van 
Duitse makelij. Indrukwekkend 
sproeivermogen en gering gewicht – 
de kenmerken van SOLO apparatuur 
voor economisch verantwoorde en 
milieuvriendelijke bescherming van alle 
gewassen en beplantingen, waar ook 
ter wereld. De stevigheid en handigheid 
van de SOLO sproeiapparaten zorgen al 
decennia lang voor succesvolle oogsten 
overal ter wereld. Deze sproeiapparaten 
kunnen ook worden gebruikt voor 
de desinfectie en de bestrijding 
van parasieten in dierenverblijven, 
stallingen, opslagplaatsen, schepen, 
containers en wagons. 
De hypermoderne motortechnologie 
van SOLO zorgt voor een laag 
brandstofverbruik, minder  
uitlaatgassen en verlengde prestaties.
 

– Lange levensduur dankzij Nikasil®-coating van 
de cilinder

– Hoge toerentallen en verbeterd 
blaasvermogen

– Uitstekend luchtdebiet – hoge 
luchtuitvoersnelheid bij de sproeikop en groot 
bereik

– Langdurig zuinig werken dankzij gering 
brandstofverbruik

– Emissiearm
– Verbeterd brandstofverbruik en minder 

uitstoot van schadelijke stoffen in de 
uitlaatgassen dankzij toepassing van 
nieuwste ontwikkelingen op het terrein van 
de brandstoftoevoer in de cilinder Minimaal 
brandstofverlies bij deze nieuwe 2-taktmotor

– Geoptimaliseerde verbranding
– De motor draait rustiger door verbeterde 

verbranding, nog minder trillingen 
Vernieuwde gereduceerde belasting van de 
gebruiker door uitlaatgassen

– Constant vermogen – Gelijkblijvend 
uitgevoerd vermogen van de motor ook onder 
extreme temperatuuromstandigheden

De wereldwijd 
toonaangevende 
sproeier. 

   Productgroep 444 / 451 / 423 Onderdeel nr.

Verstuifstuk voor 423, 
voor ombouw 
tot verstuiver

49 00 233

ULV-kop voor 423 / 444 / 451 
met doseerautomaat 4900169

49 00 479

Dubbele kop voor  
423 / 444 / 451,  om de 
sproeistraal te verbreden of om 
tegelijk twee rijen van een gewas te 
behandelen, met opzetstukken ook 
in smalle gangen inzetbaar

49 00 137

ULV-doseerautomaat 
voor 423 / 444 / 451, 
doseren van zeer kleine 
hoeveelheden sterk geconcentreerde 
producten (Ultra Low Volume-
procedé) gecombineerd met hoge 
doseernauwkeurigheid. 
Met fijndosering en microfilter

49 00 169
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168 A

Nauwkeurig snoeien met de kracht van 
accu's, elektriciteit en motoren

Heggenscharen

De nieuwe heggenschaar 168 A van SOLO redt zich ook zonder 
snoer. Dat gaat niet ten koste van de prestaties. De sterke 
elektromotor wordt gevoed met een 24 Volt lithium-ion accu  
met 1,5 Ah. De voorste handgreep kan 85° naar links en naar  
rechts gedraaid worden en in die stand worden vastgezet. 
Met een snoeilengte van 50 cm kunnen ook grote heggen snel 
worden gesnoeid. De messenrem zet het mes stil binnen  
0,2 seconden na het loslaten van de veiligheidsschakelaar.
Afhankelijk van de slagfrequentie (2200 of 3000 toeren 
per minuut) kan 30 of 60 minuten met een volle 
accu worden gewerkt. De oplaadduur 
bedraagt 3,5 uur. Met een als 
accessoire verkrijgbare 
snellader reduceert u de 
oplaadduur tot ong. 
1,5 uur.
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165 / 166 / 167

162

De lichte elektrische heggenscharen voor 
moeiteloos werken dankzij de uitstekende 
greepergonomie: 
Draaigreep met 5 standen voor langdurig, 
aangenaam en precies werken, zowel 
verticaal als horizontaal. 
Dankzij de sterke elektrische motor kunt u 
snel werken en strak werk afleveren.
De drijfstang-excenteraandrijving 
reduceert trillingen tot een minimum en 
staat garant voor een krachtige greep op 
de machine.
Geïntegreerde bescherming tegen 
overbelasting verlengt de levensduur van 
de motor.
De kwalitatief hoogwaardige mesgeleiders 
met een robuust aluminiumprofiel en de 
lasergestuurde diamantgeslepen messen 
zijn geschikt voor zwaar werk.
Dankzij de multifunctionele handgreep 
met vergroting van het bereik kunt u hoge 
en brede heggen veilig bewerken.

De nieuwe SOLO Pro-heggenschaar 
162 is niet te verslaan als het gaat om 
kracht, ergonomie en duurzaamheid. Ze is 
geschikt voor de professional in tuinbouw 
en landschapsbeheer die zeer hoge 
kwaliteitseisen stelt. 
De ruim bemeten aandrijvingseenheid 
beschikt reeds bij lage omwentelingen 
over enorme krachtreserves. 
Minimaal geluidsniveau, geringe trillingen, 
laag verbruik en een lange levensduur zijn 
daardoor gewaarborgd. 
De moderne drijfstang-excenter-/
tandwielaandrijving brengt de motorkracht 
rechtstreeks en comfortabel op de 
kwalitatief hoogwaardige messen over, die 
altijd een nauwkeurig resultaat met gladde 
snede leveren – zowel bij de terugsnede 
als de trimsnede.

Zie de volgende pagina voor technische 
specificaties
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90°
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Technisch overzicht
Heggenscharen

   Mesaandrijving via 
excenterwiel en drijfstang  
in hoogwaardige 
magnesium behuizing.

   Het SOLO meerpuntsanti-
vibratiesysteem met 
stalen kwaliteitsveren 
absorbeert nagenoeg 
alle schommelingen van 
motor en snijmessen.

   Kwalitatief hoogwaardige 
messen van 60 / 75 
cm uit veerbandstaal. 
Tegengesteld geslepen en 
een optimaal afgestelde 
meshoek voor een lange 
onderhoudsinterval. 

Lasergestuurde diamantgeslepen messen 
met geharde, uiterst belastbare sneden. 
De stootbeveiliging aan het uiteinde van 
de schacht met de snoeimessen voorkomt 
beschadiging bij snoeien laag bij de grond. 
Een beschermhoes wordt meegeleverd voor 
transport. 

Kabeltrekontlasting
De in de greep 
geïntegreerde 
kabeltrekontlasting 
voorkomt dat een 
verlengkabel verdraait 
en per ongeluk los 
schiet tijdens het 
snoeien.

Greepergonomie
5 verschillende 
standen voor 
eenvoudig en 
moeiteloos 
werken in elke  
houding.

Motorheggenschaar 162-60 162-75
Onderdeelnummer 100016202 100016203

Motor SOLO 2-takt  

Cilinderinhoud cm3 32,3 32,3
Vermogen kW/pk 1,0 / 1,36 1,0 / 1,36
Tankinhoud liter 0,5 0,5
Elektronische ontsteking  

Membraancarburator met primer  

Centrifugaalkoppeling met 3 kaken  

Piek geluidsdruk dB(A) 95,9 95,9
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 104 104
Trillingswaarde m/sec2 achter/voor (maximale belasting) 4,5/3,4 4,5/3,4
Gewicht kg 5,9 6,1

Max. mesopening mm 31 31
Snijlengte mm 600 750
Tegenovergesteld draaiende messen  

Greep 7 standen verstelbaar  

Transparant handschild  

Model Onderdeelnummer 165 100016501 166 100016602 167 100016703

Motor Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Motorvermogen W 450 W 500 W 600 W
Drijfstang-excenter overbrenging  .  
Reductie overbrenging 1-traps / 2-traps  / -  / - - /  
Slagfrequentie  1/min 3200 3200 2400 
Piek geluidsdruk dB(A) 85 85 84

Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 98 98 98

Trillingswaarde m/sec2 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Gewicht kg 4,0 4,1 4,2
Totale lengte cm 91 101 111
Max. mesopening mm 22 22 27
Snijlengte mm 450 550 650
Greep 5 standen verstelbaar
Transparant handschild
Reikwijdteverlenging

Model Onderdeelnummer 168 A 100016801

Accuspanning V 24
Accucapaciteit Ah 1,5
Reductie overbrenging 1-traps
Slagfrequentie 1/min stand ECO / stand 2 2200 / 3000
Piek geluidsdruk dB(A) 82

Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 94

Trillingswaarde m/sec2 < 2,5

Gewicht incl. accu kg 3,05
Oplaadduur met standaardlader u ca. 3,5 
Max. mesopening mm 20
Snijlengte mm 500
Handgreep traploos draaibaar
Transparant handschild
Bijgeleverd 1 accu 24 V li, 1 standaardlader, stootbeveiliging voor de messen

De draaibare multifunctionele 
greep is in 7 standen 
verstelbaar. 
De hand blijft tijdens het 
instellen aan de greep.
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Bosbouw, milieu en SOLO vermogen
Motorzagen

Houtspaan heeft van oudsher 
voor de mens een belangrijke 
rol gespeeld in de cyclus van 
“planten-verzorgen-oogsten”. 
Deze grondstof van een gevoelig 
ecosysteem is de basis voor vele 
toepassingen. 
Intensieve verzorging op lange 
termijn is een absolute voorwaarde 
voor het spaarzaam gebruik van 
bossen, ook in de toekomst.
SOLO biedt efficiënte en 
professionele technologie om het 
werk in deze veelzijdige en dure 
sector te vereenvoudigen.

Reeds in 1958 presenteerde SOLO 
met de SOLO Rex de eerste direct 
aangedreven kettingzaag van 
Europa. Die eerste innovatie 
betekende een revolutie voor het 
tot dan toe trage en inspannende 
zagen.

Om mens en milieu te ontzien heeft 
SOLO 2-taktmotoren ontwikkeld die 
duidelijk binnen de normen voor 
schadelijke stoffen vallen. Met de 
nieuwste generaties motoren wordt 
de emissie van schadelijke stoffen 
met 75%, en het brandstofverbruik 
met meer dan 20% gereduceerd. 
Die prestatie heeft nu ook een 
naam: met SOLO blue2® staan wij 
borg voor een geringe belasting 
met schadelijke stoffen door 
het gebruik van innovatieve 
technologie. 
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Geen compromissen voor de veeleisende particuliere 
gebruiker. Perfecte robuuste allrounder

De krachtige compacte zagen
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636
EasyStart

643 IP
EasyStart

646 / 652

Geen compromissen inzake kwaliteit, veiligheid en 
vermogen: motorzagen voor mensen die degelijk werk 
wensen te leveren. 
De kwalitatief hoogwaardige SOLO krachtbron van de zagen 
636 en 643 IP wordt in Duitsland geproduceerd en levert, 
samen met de met nikkel-silicium gecoate cilinder, altijd 
fantastische resultaten. 
SOLO waarborgt met deze compacte zagen technische 
topprestaties van Duitse makelij. 

De nieuwe multifunctionele zaag met het EasyStart-systeem en 

een professionele aluminium beugelgreep en het zeer effectieve 

antivibratiesysteem. 

De zaag is met een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van 

blad en ketting met krachtige 0.325 inch kettingsteek, ideaal als 

allround zaag voor particulieren die hoge eisen stellen.

De succesvolle compacte motorzaag nu nog comfortabeler!

Hij overtuigt niet alleen door zijn gunstige prijs, maar ook door 

een betere uitvoering. Daartoe behoren, naast het nieuwe SOLO 

EasyStart-systeem, de professionele aluminium beugelgreep, de 

zijkettingspanner en een onderhoudsvriendelijke constructie met 

het Ökomatic kettingsmeersysteem. 

Dankzij het EasyStart-systeem is het starten van deze zaag voor 

alleman kinderspel.

De hanteerbaarheid, de robuuste uitvoering en de 
technische perfectie, in combinatie met de krachtige 
SOLO motoren, maken van de krachtige zagen 
646 en 652 de ideale partners voor landbouw en 
landschapsonderhoud. 
Brandhout zagen, bouwen met hout en zo nu en dan 
eens een niet al te dikke boom vellen vormen voor deze 
allround zaag geen probleem. 
De zaag ligt goed in de hand en is eenvoudig te 
bedienen.

De SOLO 646 en de SOLO 652 maken deel uit van de nieuwste 

SOLO generatie motorzagen voor landschapsverzorging, 

onderhoud van plantsoenen en gebruik thuis (bijv. het zagen 

van brandhout). Met een robuuste motor met krukashuis van 

magnesium en een doordachte ergonomie verhogen de nieuwe 

SOLO modellen efficiënt werken terwijl tegelijkertijd minder 

lichamelijke kracht nodig is.

2012
Winnaar van de test in 
het tijdschrift
HeimwerkerPraxis
Speciale editie 
kettingzagen

2012 Winnaar van de 
test in het tijdschrift 
“selbermachen”
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Hoge kwaliteit voor professioneel gebruik
De nieuwe universele, professionele zagen
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Professionals eisen compromisloze kwaliteit. Daarom zijn 
de beide nieuwe modellen 651 C en 656 C precies met dat 
doel voor ogen ontwikkeld: met nieuwe zuigers en zware 
gegoten cilinders voor een stil lopende motor en geringe 
trillingen, een voor het toerental geoptimaliseerde digitale 
ontsteking, verbeterde luchtgeleiding en een nieuwe reductie 

van uitlaatgassen. Bovendien zijn ze licht en compact en 
maken ze zo comfortabel werken mogelijk, ook onder de 
meest extreme omstandigheden. Dat is vooral te danken 
aan de uitstekende verhouding gewicht/vermogen.
Het professionele zaagassortiment en de zijdelingse 
kettingspanner dragen er op hun beurt toe bij om deze 
zagen hoog in de professionele klasse te positioneren. 
Een ruim bemeten beugelgreep en het EasyStart-systeem 
zorgen voor het nodige comfort.

De professionele universeelzaag SOLO 656 C 

met zijn moderne look behoort tot de nieuwste 

SOLO generatie professionele zagen met een 

uitzonderlijk uithoudingsvermogen voor al het 

werk in de bosbouw. 

De doordachte ergonomie, smalle bouw, hoge 

acceleratie en de efficiënte SOLO 4-punts

trillingsdemping leggen de grondvesten voor 

een hoge efficiëntie bij het werken en een lage 

lichamelijke belasting. 

Een driedelige gesmede krukas biedt maximale 

slijtvastheid en het krukashuis uit magnesium is 

bestand tegen hoge toerentallen. 

Van het pakket van deze comfortabele 

professionele zaag maken ook twee kamwielen 

voor het gebruik van 0,325 en 3/8 inch 

kettingen deel uit.

Beide professionele universeelzagen zijn qua 

constructie en technische uitvoering identiek. 

Het enige verschil is het grotere vermogen van 

de 656 C.

NIEUW

NIEUW

Primer

Nieuwe luchtinlaat voor verbeterde 
aanzuiging van lucht

Hoogwaardige carburator 
met compensatiesproeier 

Decompressieventiel en 
EasyStart-systeem

Gemakkelijke beugelgreep, met een 
dikke, geprofileerde rubbercoating

Roestvrijstalen geluidsdemper met 
katalysator

Professioneel zaagassortiment

Zijdelingse kettingspanner

Gemakkelijk te openen kap

Effectief 4-punts  
antivibratiesysteem 
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De krachtige professionele universeelzaag voor al 

het werk in de bosbouw, landschapsverzorging, 

tuinonderhoud en landschapsbeheer. Met zijn 

verbazingwekkend lage gewicht is deze ideale 

machine een toonbeeld van robuustheid en 

standvastigheid.
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Consequente toptechniek voor het eisenprofiel van 
professionals

De sterke professionele zagen
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Deze SOLO professionele kettingzagen zijn topmachines 
voor extreme omstandigheden. Ze worden aangedreven 
door de modernste motortechnologie en bewijzen hun 
maximale prestaties bij het zagen van hardhout en onder 
moeilijke omstandigheden – uithoudingsvermogen en 
pure prestaties. Met het doordachte vermogen en de 
comfortabele uitvoering bij een relatief laag gewicht 
zijn ze in alle opzichten opgewassen tegen de eisen van 
professionele bosbouw. 

De basis van de modellen is identiek – ze onderscheiden 
zich alleen door verschillen in cilinderinhoud, het daaruit 
resulterende vermogen en door verschillende bladlengtes. 
Krachtig en koppelrijk dankzij de knowhow van SOLO op 
het gebied van tweetakt, soepel, ergonomisch uitgekiend, 
mooi en compact design van een Duits kwaliteitsproduct 
– de beste verhouding tussen prijs, kwaliteit en vermogen. 
De beste troeven voor de beste houthakkers.

Brandstofprimer voor betrouwbaar starten

Ruimbemeten luchtfilter,
verwisselen zonder gereedschap

Carburator met compensatiesproeier voor 
lange arbeidsintervallen

Geoptimaliseerde greepergonomie  
– amper waarneembare trillingen

Decompressieventiel

Efficiënt antivibratiesysteem met ruim 
bemeten robuuste stalen veren

Professioneel zaagassortiment in 
verschillende lengten

Dubbele aanslagklauwen

Zijdelingse kettingspanner

Kap uit één deel  
met snelsluiters

Veilige en ergonomisch 
verantwoorde bedieningselementen; 
Reservoirvergrendeling zonder gereedschap
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621

637

EasyStart
EasyStart

Comfortabele elektrische kettingzagen 
– kettingzaagcomfort in gesloten 
ruimten en bebouwde gebieden. 
De SOLO 621 is geschikt voor licht 
zaagwerk, bijvoorbeeld in de bouw of 
voor het zagen van brandhout.

De professionele, nauwkeurige tophandle-motorzaag 
voor boomverzorging – hoogwaardige technologie 
van SOLO voor boomspecialisten. Optimale prestaties 
en ideale hantering – uitstekend zaagwerk. 

Nieuwe fluisterzagen 
Toptechniek in de boom

Elektrische zagen/ Zagen voor boomverzorging  

Model Onderdeelnummer 621 60001210140

Elektromotor kW 2,5
Piek geluidsdruk dB(A) 90

Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 103,9

Trillingswaarde m/sec2 Handgreep/Beugelgreep 5,0

Gewicht kg 4,3
Bladlengte cm/inch 40/16
Kettingsteek inch 3/8 spec.
Oliereservoirvergrendeling zonder gereedschap

Stalen aanslagklauwen
Elektrische uitlooprem
Automatische kettingolietoevoer
Transparant kettingoliereservoir
Mechanische kettingrem
Kettingsnelspanner zonder gereedschap
Kabeltrekontlasting

Zagen voor boomverzorging zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door gespecialiseerde professionals.

Model Onderdeelnummer 637  60001370135 636  60001361335 643 IP  60001431338

Cilinderinhoud cm3 40,2 36,3 40,2
Vermogen kW/pk 1,9/2,6 1,5/2,0 2,0/2,7
Gewicht per eenheid van vermogen kg/kW 1,95 2,8 2,0
Piek geluidsdruk dB(A) 98 100 101
Geluidsniveau LWAeq  dB(A) 106 105 107
Trillingswaarde m/sec2  Handgreep/Beugelgreep 7,4 / 3,8 9,1 / 7,4 7,5 / 4,5
Gewicht kg 3,7 4,2 4,1
Bladlengte cm/inch 35/14 35/14 38/15
Kettingsteek inch 3/8 spec. 3/8 spec. 0,325
Zijdelingse kettingspanner
Antivibratie
Met nikkel-silicium gecoate cilinder
Primer
EasyStart-systeem -
Reservoirvergrendeling zonder gereedschap

Techniek compact
Overzicht
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1

2

EasyStart

Model Onderdeelnummer 646 60001460838 652 60001520838

Cilinderinhoud cm3 45,1 51,8
Vermogen kW/pk 2,2/3,0 2,4/3,3
Gewicht per eenheid van vermogen kg/kW 2,1 1,9
Gewicht kg 4,7 4,7
Bladlengte cm/inch 38/15 38/15
Kettingsteek inch 0,325 0,325
Zijdelingse kettingspanner
Piek geluidsdruk dB(A) 102 102
Geluidsniveau LWAeq  dB(A) 113 113
Trillingswaarde m/sec2 Handgreep/Beugelgreep 4,9/3,6 5,7/4,9
Antivibratie
Oliedoseerregeling
Met nikkel-silicium gecoate cilinder
Primer
Decompressieventiel
Reservoirvergrendeling zonder gereedschap
Alternatieve bladlengtes

Model Onderdeelnummer 665  60001650840 675  60001750845 681  60001810850

Cilinderinhoud cm3 65,9 74,6 80,7
Vermogen kW/pk 3,6/4,9 4,3/5,85 4,7/6,4
Gewicht per eenheid van vermogen kg/kW 1,9 1,5 1,4
Gewicht kg 6,7 6,7 6,6
Bladlengte cm/inch 40/16 45/18 50/20
Kettingsteek inch 3/8 3/8 3/8
Zijdelingse kettingspanner
Antivibratie
Automatische oliedosering
Luchtvoorverwarming bij lage temperaturen
Met Nikasil® gecoate cilinder
Piek geluidsdruk dB(A) 102 102 104
Geluidsniveau LWAeq  dB(A) 111 112 114
Trillingswaarde m/sec2 Handgreep/Beugelgreep 5,0/4,4 5,9/4,8 5,9/4,9
Zonder gereedschap verwisselbaar luchtfilter
Decompressieventiel
Primer
Greepverwarming - - -

Alternatieve bladlengtes cm/inch  45/18    50/20  45/18  
50/20    60/24  60/24  

70/28  

Model  
Onderdeelnummer

651 C 
60001511038

656 C 
60001561038

Cilinderinhoud cm3 50,9 55,5
Vermogen kW/pk 2,6 / 3,5 2,8 / 3,8
Gewicht per eenheid van vermogen kg/kW 2,1 1,9
Gewicht kg 5,4 5,4
Bladlengte cm/inch 38/15 38/15
Kettingsteek inch 0,325 0,325              3/8 inch
Zijdelingse kettingspanner
Antivibratie
Automatische oliedosering
Luchtvoorverwarming bij lage temperaturen
Met Nikasil® gecoate cilinder
Piek geluidsdruk dB(A) 103 104
Geluidsniveau LWAeq  dB(A) 114 114
Trillingswaarde m/sec2 Handgreep/Beugelgreep 4,1 / 4,9 4,1 / 4,9
Primer
Decompressieventiel
EasyStart
Reservoirvergrendeling zonder gereedschap

Alternatieve bladlengtes cm/inch 45/18  45/18   

                        (40/16) 

                        (45/18) 

                        (50/20) 

Gemakkelijk starten met behulp van 
1 primer en 
2 compressieverhouding

   Groot vliesluchtfilter

   De smalle zaagconstructie, een 
neutraal zwaartepunt en het 
geringe gewicht zorgen voor een 
handzaam stuk gereedschap en de 
beste verhouding gewicht/vermogen

 
   Greepergonomie: Schuur geplaatste 
greep ondersteunt een natuurlijke 
werkhouding

   Extreem belastbaar krukashuis van 
magnesium, geïntegreerd in de 
kunststofbehuizing van de machine

   Driedelige krukas, gesmeed, voor 
maximale slijtvastheid

   Professioneel zaagassortiment

   Tweedelige interne koppeling met 
verwisselbare kamwielen

   Extreem belastbaar magnesium 
krukashuis en hoofdbehuizing. 
Compact design

   Carburator met compensatiesproeier

   Ruimbemeten luchtfilter voor lang 
gebruik zonder onderbrekingen; 
verwisselen zonder gereedschap

   Digitaal ontstekingsmechanisme

   Combinatie van EasyStart-systeem 
en decompressieventiel voor 
gemakkelijk starten

   Geringe trillingswaarden

   Grote aanslagklauwen

   Efficiënt antivibratiesysteem 
met ruim bemeten robuuste 
stalen veren

   Veilige en ergonomisch 
verantwoorde 
bedieningselementen; 
Reservoirvergrendeling zonder 
gereedschap

   Luchtfilter is gemakkelijk 
en snel te bereiken door de 
kapklemmen los te maken

   Ruimbemeten luchtfilter voor 
lange onderhoudsintervallen; 
verwisselen zonder 
gereedschap

   Carburator met 
compensatiesproeier

   Gecoate, driedelige, gesmede 
krukas met gesmede drijfstang, 
ruim bemeten krukaslager
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Type Zaaglengte Kettingsteek Aandrijfkoppe-
lingen

Reserveket-
tingen 
Onderdeelnr

Vorm Type Reservegelei-
dings-rails 
Onderdeelnr.

Geleidings-
rail-
koppeling

621 40 cm / 16 inch 3/8 inch spec. 57 E/0,050 inch/1,3 mm 6900600 hb 91VG 6900685 A041

637 30 cm / 12 inch 3/8 inch spec. 45 E/0,050 inch/1,3 mm 6900132 hb 91VG 6900133 A095

35 cm / 14 inch 3/8 inch spec. 52 E/0,050 inch/1,3 mm 6900448 hb 91PX 6900744 A095

636 30 cm / 12 inch 3/8 inch spec. 45 E/0,050 inch/1,3 mm 6900132 hb 91VG 6900133 A095

35 cm / 14 inch 3/8 inch spec. 52 E/0,050 inch/1,3 mm 6900448 hb 91PX 6900744 A095

643 IP 33 cm / 13 inch 0,325 inch 56 E/0,058 inch/1,5 mm 6900704 hb 21BP 6900342 K095

38 cm / 15 inch 0,325 inch 64 E/0,058 inch/1,5 mm 6900875 hb 21BP 6900343 K095

646 / 652

651 C / 656 C 
(0,325 inch)

33 cm / 13 inch 0,325 inch 56 E/0,058 inch/1,5 mm 6900704 hb 21BP 6900342 K095

38 cm / 15 inch 0,325 inch 64 E/0,058 inch/1,5 mm 6900875 hb 21BP 6900343 K095

45 cm / 18 inch 0,325 inch 72 E/0,058 inch/1,5 mm 6900884 hb 21BP 6900861 K095

651 / 651 C 33 cm / 13 inch 0,325 inch 56 E/0,058 inch/1,5 mm 6900682 vb 21LP 6900500 K095

38 cm / 15 inch 0,325 inch 64 E/0,058 inch/1,5 mm 6900871 vb 21LP 6900464 K095

45 cm / 18 inch 0,325 inch 72 E/0,058 inch/1,5 mm 6900889 vb 21LP 6900465 K095

656 C / 656 C 

(0,325 inch)

33 cm / 13 inch 0,325 inch 56 E/0,058 inch/1,5 mm 6900682 vb 21LP 6900500 K095

38 cm / 15 inch 0,325 inch 64 E/0,058 inch/1,5 mm 6900871 vb 21LP 6900464 K095

45 cm / 18 inch 0,325 inch 72 E/0,058 inch/1,5 mm 6900889 vb 21LP 6900465 K095

656 C / 656 C (3/8 

inch)

40 cm / 16 inch 3/8 inch 60 E/0,058 inch/1,5 mm 6900872 vb 73LP 6900466 K095

45 cm / 18 inch 3/8 inch 68 E/0,058 inch/1,5 mm 6900873 vb 73LP 6900742 K095

50 cm / 20 inch 3/8 inch 72 E/0,058 inch/1,5 mm 6900874 vb 73LP 6900467 K095

665 / 675 / 681 40 cm / 16 inch 3/8 inch 60 E/0,058 inch/1,5 mm 6900872 vb 73LP 6900368 D009

45 cm / 18 inch 3/8 inch 68 E/0,058 inch/1,5 mm 6900873 vb 73LP 6900498 D009

50 cm / 20 inch 3/8 inch 72 E/0,058 inch/1,5 mm 6900874 vb 73LP 6900370 D009

60 cm / 24 inch 3/8 inch 84 E/0,058 inch/1,5 mm 6900888 vb 73LP 6900372 D009

70 cm / 28 inch 3/8 inch 92 E/0,058 inch/1,5 mm 6900687 vb 73LP 6900937 D009

Hoogsnoeier 
Onderdeel nr. 69 00 226 25 cm / 10 inch 3/8 inch 

lowpro 38 E/0,043 inch/1,1 mm 6900541 hb 90SG 6900540

Scherp en pasklaar

Reservekettingen 
en geleidingsrails
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Product Omschrijving Onderdeel nr.

Kettingolie

Fles van 1 liter 00 83 189

Bus van 5 liter 00 83 185

Bus van 20 liter 00 83 186

Vat van 55 liter 00 83 187

Vat van 200 liter 00 83 188

BIO kettingolie voor zagen, biologisch afbreekbaar

Fles van 1 liter 00 83 107

Bus van 5 liter 00 83 108

Bus van 20 liter 00 83 109

Vat van 55 liter 00 83 112

Vat van 200 liter 00 83 114

   

SOLO professionele 2-taktmotorolie

SOLO professionele 2-takt-
motorolie 100 ml

00 83 103

SOLO professionele 2-taktmotorolie 1 l 00 83 104

SOLO professionele 2-takt-
motorolie 1 l doseerflacon

00 83 105

Universeelreiniger 500 ml

Universeelreiniger 10 liter

00 83 116

00 83 117

Onderhoudsolie 00 83 163

Vetspuit voor zaagbla-
den met geleidewiel 

00 80 430

Mengbus, 1 l 
met vuller en doseerdop

27 00 278

Motorzaagtas 

(zonder zaag)

6900793001

Product Omschrijving Onderdeel nr.

Metalen  
zaagbok
(zonder zaag)

69 00 200

Elektrische
kettingslijper 
“Jolly“ 230 V

60 00 206

Handvijlgeleider 
zonder vijl

60 00 200

Doorslagmachine 
om schakels van 
kettingen los te 
maken

60 00 207

Schakelmonteerder 
om schakels van 
kettingen te ver-
binden

60 00 208

Ronde kettingvijl 

Ø 4,0 mm 
voor 1/4 inch en 3/8 inch spec.

00 80 358

Ø 4,5 mm voor 
0,325 inch

00 80 431

Ø 4,8 mm voor 0,325 
inch en 3/8 inch

00 80 287

Ø 5,5 mm 
voor 3/8 inch en 0,404 inch

00 80 109

Vijlhouder

Met 4,0 mm vijl voor 3/8 inch 
spec.- en 1/4 inch-kettingen

00 80 447

Met 4,5 mm vijl voor 
0,325 inch-kettingen

00 80 448

Met 4,8 mm vijl voor 
0,325 inch-kettingen

00 80 449 

Met 5,5 mm vijl voor 3/8 
inch- en 0,404 inch-kettingen

00 80 450

Vijlgreep 00 80 108

Accessoires motorzagen
Onontbeerlijk
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01

02

03

05

112 A

06

04

Sterke handgreep met rubbercoating

Gecombineerde greep en 
verstelhendel (zwenken van de 
greep)

24 V lithium-ion accu voor 30 min. 
bedrijfstijd

01

02

03

Zonder snoer snijdt de nieuwe SOLO 
accu-trimmer de kanten van gazons 
precies en moeiteloos bij. Juist in 
kleine tuinen rondom het huis is 
accutechnologie het praktische 
alternatief. 
De 24 V lithium-ion accu met 
1,5 Ah levert 30 minuten lang continu 
vermogen. Na slechts 3,5 uur is de 
accu weer opgeladen. Een snellader is 
afzonderlijk verkrijgbaar.
De trimmer is uitgerust met een 
draadkop met een gemakkelijk en 
snel te vervangen draadspoel. 
De handgreep kan in drie standen 
worden gezet, terwijl de schacht 180° 
kan worden gedraaid. Dat maakt 
de nieuwe SOLO 112 A als klassieke 
trimmer even geschikt voor snoeiwerk 
(horizontaal snijden) als nauwkeurig 
kanten snijden Bovendien kan de 
motor in drie verschillende standen 
worden gezet, wat werk op moeilijk 
bereikbare plaatsen vergemakkelijkt, 
bijvoorbeeld onder heesters, struiken, 
langs kanten en in hoeken.

Draadloos langs de kanten
Accu-trimmer

04

05

06

Accu-trimmer 112 A Onderdeelnr. 100011201

24 V lithium-ion accu

Verstelbare handgreep 3 standen

Telescoopschacht draaibaar/uittrekbaar 180° /  

Verstelbare motor 3 standen

Telescoopschacht  
voor individuele 
lengte-instelling

Halfautomatische 
draadkop

In 3 standen verstelbare 
motor



 >>31

116

114

01

02

Fluisterzacht in alle hoekjes
Elektrische bosmaaiers

Bij gebruik in de omgeving van 
het huis komen de positieve 
eigenschappen van elektrische 
bosmaaiers volop tot hun recht: 
gering volume, geen uitlaatgassen en 
eenvoudig te hanteren. 
De elektrische SOLO bosmaaiers 
beschikken daartoe over 
voldoende krachtreserves, 
een optimale 
bedieningsergonomie 
en een maximale 
robuustheid.
Afhankelijk van de eisen die u 
stelt, kunt u kiezen uit twee typen 
SOLO elektrische bosmaaiers met 
een verschillend vermogen en een 
gebogen (model 114) of rechte 
schacht (model 116). 
De bosmaaiers zijn uitgerust met een 
draadkop die gras, onkruid en licht 
struikgewas geen kans geeft.

Compacte motor met 
ergonomische handgreep

Een goed in de hand 
liggende beugelgreep en de 
veiligheidsbeugel staan garant 
voor bescherming en nauwkeurige 
sturing

01

02

“Sssst....
hoor je mama met de 

bosmaaier?”
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EasyStart blue2® blue2®EasyStart

104 
liter

107 L / 107 B

Het zijn de details die voor sfeer zorgen
Accu-trimmers / Bosmaaiers / Lichte bosmaaiers

Met deelbare schacht. 
Ruimtebesparend 
vervoeren. 
Geschikt voor 
alle verwisselbare 
werktuigen van het 
MultiSystem.

Nog even bijwerken, die tuin. 
Dan wordt het meer dan een aardige 
groene vlakte. Bomen, heesters, 
struiken en grasgazon in een stijlvolle 
combinatie, afgewisseld met oases, om 
te genieten. Voor de details tekenen de 
lichte bosmaaiers van SOLO. 
Starten van de krachtige 
tweetaktmotor is dankzij EasyStart 
een genoegen. 
Krachtig, maar niettemin met overleg, 
werkt de bosmaaier zich door 
licht struikgewas en heesters 
tot de omgeving 
naar wens is.



 >>33

137 SB 
142 SB

111 B

EasyStart

130 H

Bij het onderhoud van percelen 
grond en terreinen wordt niet 
alleen gras en onkruid gemaaid – 
met de juiste onderdelen en een 
bijbehorend motorvermogen kunnen 
de bosmaaiers voor veel verschillende 
doeleinden worden gebruikt.

Motormaaiers – bijna net als vroeger...  
maar comfortabeler

Krachtige bosmaaiers

Met een 
cilinderinhoud van 
32,3 cm3 beschikt 
dit model al over de 
nodige reserves om 
ook enig struikgewas
aan te kunnen. 

Een redelijk aantal 
maaiers geeft de 
voorkeur aan een 
4-taktmotor. 
Om ook aan de 
kwaliteitseisen van 
die mensen tegemoet 
te kunnen komen 
hebben we een 4-takt 
Honda ingezet als 
aandrijving.

Met de SB-serie 
beschikt ook 
de ambitieuze 
particulier over 
multifunctionele, 
krachtige machines 
voor het werk 
op het land en 
in de tuin, of het 
onderhoud
van terreinen.
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142 / 154

Ze doen hun naam eer aan
Bosmaaiers

- Indrukwekkend koppel
- Sterke motor
-  Dubbel schoepenrad voor optimale  

luchtkoeling
- Decompressieventiel: nog makkelijker starten
- Dankzij het lage verbruik en de reservoirinhoud  

van 0,7 l is een lang gebruik zonder onderbrekingen  
mogelijk

- Prima balans tussen motor en schacht
- Uiterst trillingsarm dankzij efficiënt antivibratiesysteem
- Geoptimaliseerde afvoer van uitlaatgassen 
- Excenterspanner voor makkelijk afstemmen  

van de greep op de lichaamsgrootte  
en/of terreinomstandigheden

- Stevige dikke aluminium maaischacht met een  
diameter van 30 mm voor maximale belasting  
bij een laag eigen gewicht 
Bougie en luchtfilter makkelijk en zonder  
werktuigen bereikbaar

- Nieuwe multifunctionele beschermkap bij gebruik  
van messen en draadkop

- Maximaal maaibereik 
Daardoor kunnen grote oppervlakten worden  
bewerkt

- Eenvoudig, snel verwisselen van 
messen en draadkop

Het doel van dit model: kosten reduceren bij 
commercieel gebruik met behulp van kwaliteit, 
gebruiksgemak en weinig onderhoud. 
Wegenbouwers, gemeentewerkers, 
landschapsbeheerders, bedrijven voor tuinaanleg 
en bosbouwers vertrouwen op de prestaties 
van SOLO, op het draagcomfort, op de 
onderhoudsvriendelijkheid en de zuinigheid in 
gebruik.
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PROFESSIONELE BOSMAAIERS
Onderdeelnr.

142 
100014202

154 
100015402

Motor SOLO 2-takt   
Cilinderinhoud cm3 40,7 54,2
Vermogen kW/pk 1,9/2,6 2,3/3,1
Primer   
Tankinhoud liter 0,7 0,7
Stuurstang   
Standaard snijgereedschap
Snoeimes 3 tanden  Ø 300 mm  Ø 300 mm

Maaiboom Ø mm 30 30
Antivibratie-comfortuitvoering   
Piek geluidsdruk dB(A) 92 92

Geluidsniveau LWAeq  dB(A) 106 106

Trillingswaarde m/sec2  rechts/links 2,1/4,9 2,1/4,9

Hoekoverbrenging    
Gewicht kg 8,3 8,3

Standaard meegeleverd draagriem / harnas - /   - /   

ELEKTRISCHE BOSMAAIERS 
Onderdeelnr.

114 
100011403

116 
100011603

Motor Elektrisch Elektrisch
Vermogen Watt 850 1000 
Flexibele aandrijfas
Snijgereedschap 
Halfautomatische draadkop
Aluminium maaischacht Ø 25 mm
Hoekoverbrenging --
Piek geluidsdruk dB(A) 76,7 74,4

Gegarandeerd geluidsniveau dB (A) 96 96

Trillingswaarde m/sec2 rechts/links 6,07/6,18 5,88/10,6

Gewicht kg 4,1 4,5
Draagriem meegeleverd -

Technisch overzicht
Trimmers, bosmaaiers en professionele bosmaaiers

BOSMAAIERS 
Onderdeelnr.

104 L 
1000104031

107 L 
1000107211

107 B 
1000107201

SOLO 2-taktmotor
Cilinderinhoud cm3 28,9 28,9 28,9
kW/pk 0,9/1,2 0,9/1,2 0,9/1,2
Primer
EasyStart
Tankinhoud liter 0,5 0,5 0,5
Greep beugel/stuurstang  / -   / - -  / 
Draadkop
Grassnijblad met 4 tanden
Maaischacht Ø 24 mm
Antivibratie
Piek geluidsdruk dB(A) 92 93 93

Geluidsniveau LWAeq  dB(A) 103 104 104

Trillingswaarde m/sec2 rechts/links 9,3/7,4 6,9/5,8 7,0/5,0

Hoekoverbrenging --
Gewicht kg 4,9 6,2 6,6
Draagriem / harnas - / -  / -  / -

KRACHTIGE BOSMAAIERS 
Onderdeelnr.

111 B 
1000111201

130 H 
100013020

137 SB 
100013720

142 SB 
100014220

Motor SOLO 2-takt / Honda 4-takt  / - - /  GX 35  / -   / - 
Cilinderinhoud cm3 32,3 35,8 36,5 40,7
Vermogen kW / pk / Motortype 1,1/1,5 1,2/1,6 1,5/2,0 1,7/2,3
Primer   
Decompressieventiel EasyStart -
Tankinhoud liter 0,5 0,65 0,7 0,7
Stuurstang
Draadkop
Snoeimes 3 tanden  Ø 250 mm  Ø 250 mm  Ø 250 mm  Ø 250 mm

Maaiboom Ø mm 24 28 28 28
Antivibratie  
Piek geluidsdruk dB(A) 93 95 97 97

Geluidsniveau LWAeq  dB(A) 104       Draadkop 103      Snoeimes 108       Draadkop 108       Draadkop

Trillingswaarde m/sec2 rechts/links 3,5/3,3 3,5/4,3 6,6/5,7 6,6/5,5  

Hoekoverbrenging spiraalvertanding     
Gewicht kg 6,6 7,3 7,7 7,7

Standaard meegeleverd draagriem / harnas - /  - /  - /   - /  

Accu-trimmer 112 A Onderdeelnr. 100011201

24 V lithium-ion accu  
Verstelbare handgreep 3 standen

Telescoopschacht draaibaar/uittrekbaar 180° /  
Verstelbare motor 3 standen
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EasyStart

blue2®

click + go!

Nieuwe foto

Mobiliteit en diverse 
gebruiksmogelijkheden met één 
aandrijving. De kern van het SOLO 
MultiSystem is de nieuwe,
emissiearme SOLO bosmaaier 107 
met beugelgreep. Dankzij een 
eenvoudige snelkoppeling kunnen 
systeemhulpstukken snel worden 
verwisseld en kan de machine uit elkaar 
worden genomen in componenten 
die gemakkelijk kunnen worden 
getransporteerd en opgeborgen.
De hulpstukken van het SOLO 
MultiSystem worden aangedreven door 
een krachtig accelererende, emissiearme 
29 cm3-motor van de nieuwste 
generatie. 
Een magnesium krukashuis staat borg 
voor stabiliteit en een lange levensduur. 
Snel en gemakkelijk starten is dankzij 
het EasyStart-systeem ook na langere 
tijd geen enkel probleem.

MultiSystem – veel mogelijkheden met één bosmaaier

Hier krijgt u alles mee voor elkaar

Motor bosmaaier 107 L (zie pagina 31)
Alleen verkrijgbaar als volledige machine
107 L Onderdeelnr. 1000107211    

Alle hulpstukken passen op 
109 LG, 107 L
Hulpstuk draadkop incl. aandrijfstang
Schachtlengte 750 mm
Onderdeelnr. 6900859  

Hulpstuk grassnijmes met overbrenging
Schachtlengte 750 mm
Onderdeelnr. 6900517  

Hulpstuk bodemcultivator, 
schachtlengte 750 mm, 
Onderdeelnr. 6900150  

Hulpstuk hoogsnoeier
schachtlengte 750 mm, snijlengte 250 mm
Onderdeelnr. 6900226  

Hulpstuk blazer
Schachtlengte 750 mm
Onderdeelnr. 6900715  

Schachtverlengstuk 800 mm
Onderdeelnr. 6900608  

Schachtverlengstuk 210 mm
voor heggenschaar
Onderdeelnr. 6900265  

Hulpstuk heggenschaar
schachtlengte 750 mm, snijlengte 536 mm
Onderdeelnr. 6900228   SOLO motortechnologie 

voor geringe uitstoot van 
schadelijke stoffen

NIEUW
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Onderdeelnr. Omschrijving Inhoud Omschrijving

0083103 SOLO professionele 2-taktmotorolie 100 ml Geurarme, deels synthetische universele motorolie met reinigende en roestwerende 
bestanddelen, geschikt voor enkel- en mengsmering van lucht- en watergekoelde tweetaktmotoren 
van elk merk.
Specificaties: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD

0083104 SOLO professionele 2-taktmotorolie 1 liter

0083105 SOLO professionele 2-taktmotorolie, doseerflacon 1 liter 

0083107 SOLO BIO-kettingolie 1 liter Op plantaardige basis – dus snel biologisch afbreekbaar
Kwalitatief hoogwaardige toevoegingen garanderen een optimale smering van zaagkettingen, 
geleidingsrails en kamwielen
Zuinig in gebruik door geselecteerde bindmiddelen
Voor algemeen gebruik in elk seizoen, ook bij extreme omgevingstemperaturen
Ook bij het zagen van hardhout geen oververhitting van het zaagblad
Speciale toevoegingen verhinderen slijtage en verlengen de levensduur van de motorzaag. 
Bekroond door KWF “Goed bruikbaar”

0083108 5 liter
0083109 20 liter
0083112 55 liter
0083114 200 liter

0083189 SOLO kettingolie 1 liter Moderne kettingolie van hoge kwaliteit met speciaal bindmiddel, voor motorzagen van alle merken. 
De smering verbeterende toevoegingen waarborgen een minimale slijtage van ketting en 
bladen. Biedt optimale smering in de zomer en de winter, zelfs onder extreme omstandigheden – 
dankzij de hoge prestaties ook bij het zagen van hardhout.

0083185 5 liter
0083186 20 liter
0083187 55 liter
0083188 200 liter

0083115 SOLO 4-taktmotorolie voor alle 
seizoenen 15 W 40

600 ml Speciaal voor tuingereedschap met 4-taktmotoren ontwikkelde kwaliteitsolie, het hele jaar 
te gebruiken API SHISJ/CF-4

0083116 SOLO Universeelreiniger 500 ml Voor het betrouwbaar en snel oplossen van sterke vervuiling en verharsing van ketting en 
behuizing van uw motorzaag. Ook geschikt voor het reinigen van heggenscharen. Onschadelijk voor 
alle materialen, ook voor kunststof, lak en metaal.  Biologisch afbreekbaar. (OECD-Test) 

0083117 SOLO Universeelreiniger 10 liter 

0083163 SOLO Onderhoudsolie 300 ml Hars- en siliconenvrij kwaliteitsproduct op basis van selecte aromatenvrije basisoliën en toevoegin-
gen. Zeer zuinige, multi-inzetbare verzorgings- en onderhoudsspray. Te gebruiken als smeermiddel en 
kruipolie, voorkomt roest, verdringt vocht en reinigt.

008318025 SOLO Speciaal smeervet 100 gr Speciaal smeervet voor alle aandrijvingen van SOLO kwaliteitsbosmaaiers

2700278 SOLO Jerrycan 1 liter Kunststofjerrycan voor het mengen van 1 liter 2-taktmix. 1 dop 2-taktolie op 1 liter benzine voor 
een verhouding van 1:50. Praktische vulsteunen voorkomen morsen.

4900600 SOLO Reinigingsmiddel voor gewas-
beschermer – in doseerflacon

500 ml Voor het veilig verwijderen van resten gewasbeschermingsmiddel en andere vervuiling in de tank en 
het gereedschap. Ook geschikt voor de hogedrukreiniger.

0083190 SOLO Smeervet voor heggenscharen 50 g Speciaal vet voor de SOLO heggenscharen 161 en 162

Oliën, reinigingsmiddelen, speciale onderhoudsproducten

Met ons loopt het gesmeerd...
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Bosmaaiers en heggenscharen
Accessoires

Artikel Omschrijving Onderdeelnr.   112 A 114 116 104 107 L/B
109 LG

109 L/B
111 B
130 H

137 SB
142 SB

142
154

Draadspoel 112 A 69 00 222

2-draadkop, handmatig
M 12 x 1,5 LI

69 00 630

             2-draadkop, semi-automatisch met wikkelbescherming

M 10 x 1,25 RE 69 00 6507

M 10 x 1,25 LI 69 00 6517

M 10 x 1,25 LI 69 00 6527 Draadkop MultiSystem 109 LG, oude modellen bosmaaiers met MG-aandrijving

M 10 x 1,25 LI 69 00 6557

M 12 x 1,5 LI 69 00 6536

Professionele draadkop, semi-
automatisch
M 12 x 1,5 LI

69 00 6546

4-draadkop Jet-Fit 
SOLO Edition 69 00 162

Grassnijblad
4 tanden, Ø 230 mm 69 00 948

Snoeimes 
3-tanden, Ø 250 mm 69 00 947

Snoeimes 
3-tanden, Ø 300 mm 69 00 943

Cirkelzaagblad met geharde tanden
Ø 200 mm, met aanslag

69 00 695

Speciaal licht maaidraad 15 m, Ø 1,5 mm 69 00 201

Reservedraad voor maaikoppen 15 m, Ø 2,0 mm 69 00 997

15 m, Ø 2,4 mm 69 00 942

15 m, Ø 3,0 mm 69 00 974  111

Reservedraad op rol, 
90 m, Ø 2,4 mm

00 63 201

Jet-Fit Flexiblade maaidraad, 
SOLO Edition, 
2,5 mm x 26 cm, 50 stuks

69 00 166

Jet-Fit Flexiblade maaidraad, 
SOLO Edition, 
3,5 mm x 26 cm, 25 stuks

69 00 168

Jet-Fit Flexiblade strenghouder, 
SOLO Edition, 
2,5 mm x 53 m

 69 00 175
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Draagriem met houder, ook voor Ø 28 
mm schacht, met dubbele lengteverstel-
ling

69 00 924

Dubbele schoudergordel 
Semi-Pro 63 00 300  B  B

Dubbele schoudergordel 
Pro 63 00 351  B  B

Hoogwaardig smeervet 
voor SOLO bosmaaiers
100 g tube

00 83 18025

Vetspuit voor heggenscharen 0080432

Smeervet voor heggenscharen
50 g tube 0083190

Professionele gelaats- en gehoorbe-
scherming, 
EN 1731/S en EN 352-1

993901002

Stootbeveiliging heggenscharen 
161/162 69 00 460

Verlengkabel 
H07RN-F3G 1,5 mm2  10 m, rood, voor per-
manent gebruik buitenshuis, contrastekker 
met kap, spatwaterbestendig

69 00 536

            Snellader 00 84 170

Reserveaccu 00 84 175

Artikel Omschrijving Onderdeelnr.   112 A 114 116 104 107 L
107 B
109 LG

109 L/B
111 B
130 H

137 SB
142 SB

142
154

161
162

165
166
167

168 A
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Een krachtige scheiding
Haakse slijper

Overal waar het erom gaat echte prestaties te leveren en 
materialen als beton, staal, asfalt, gietwerk of steen te 
zagen, zijn de nieuwe SOLO haakse slijpers in hun element. 
Tegelijk zetten de beide modellen 880 en 881 nieuwe 
maatstaven, want ergonomie, technische details en 
onderhoudsvriendelijkheid zijn uniek voor deze klasse van 
machines. 
Voor beide modellen zijn er slijpschijven in twee afmetingen: 
12 inch/300 mm en 14 inch/350 mm.  

Bovendien zijn beide modellen verkrijgbaar met het nieuwe 
gescheiden smeersysteem iLube® (881-modellen).
Het hart wordt gevormd door een krachtige 81 cm3 SOLO 
tweetaktmotor die met een vermogen van 4 kW ook de 
hardste materialen geen kans geeft. 
De nieuwste katalysatortechniek zorgt daarnaast voor 
milieuvriendelijk werken.
U vindt meer informatie over de nieuwe SOLO haakse 
slijpers en accessoires in onze speciale brochure voor 
haakse slijpers.



 >>41

881-14 °01

°03

°02

°04

°05

LUBEi ®
intelligentLUBRICATION

°06

°07

°08

°09

°10

°11°12

880-12

Verstelbare beschermkap van 
magnesium

Decompressieventiel

Zeer sterk startkoord

Handgreep met rubbercoating 
en ergonomisch geplaatste 
bedieningselementen

Tankdop met 
overdraaibeveiliging
(groen: 2-takt-olietank 
bij model 881)

Halfautomatische  
riemspanning

°01

°02

°03

°05

°06

°07

°04

Effectieve 5-punts 
trillingsdemping met stalen veren

Handmatige filterreiniging met 
draaiknop

OnePush-stop- en 
veiligheidsschakelaar voor 
onderhoud

Functionaliteit voor nat zagen 
met waterfilter

Effectief, getrapt 
luchtfiltersysteem

Handmatige brandstofpomp

°08

°09

°10

°11

Wereldwijde innovatieve iLube® (Model 881) 
Eerste gescheiden gesmeerde haakse slijper ter wereld!  
Omslachtig mengen van brandstof en olie op de werkplaats is niet langer nodig en 
dus worden ook fouten bij het tanken voorkomen.

Nog nooit was starten en stoppen zo makkelijk 
- Geen handmatige choke, nooit meer het gas halfopen! 
- Gewoon de schakelaar op 1, primen, op het decompressieventiel drukken en starten! 
- OnePush-Stop, opnieuw starten mogelijk zonder extra instellingen

°12

Model
Onderdeelnr.

880-12
80 00 180 12

881-12
80 00 181 12

880-14
80 00 18014

881-14
80 00 181 14

Motor SOLO eencilinder 2-taktmotor, vierkanaalsspoeling

Cilinderinhoud cm3 81
Max. vermogen bij toerental kW / 1/min 4,0 / 9300
Max. vermogen bij toerental tNm / 1/min 4,8 / 7000
Max. toegestane hoogste toerental 1/min 9500 ±200 (onbelast met slijpschijf)
Brandstofmengverhouding olie:benzine 1:50 - 1:50 -
Elektronisch aangestuurde gescheiden 
smering - • - •

carburator met primer Standaardonafhankelijk, elektronisch aangestuurd
Elektronische ontsteking Digitale ontsteking gekenmerkt door een kromme
Slijpschijven doorsnee inches/mm 12 / 300 14 / 350
Afmetingen hoogte / breedte / lengte mm 430 / 267 / 750 430 / 267 / 775
Leeggewicht, zonder slijpschijf kg 10,1 10,4 10,2 10,5

Met wereldwijd uniekNIEUW

NIEUW



 >>42

Elektrische grasmaaiers voor thuis
Voor overzichtelijke gazons

Wist je het al..... 
kleine geheimpjes vinden snel hun weg:  

De elektrische grasmaaiers van SOLO zijn zo licht en toch 
zo sterk!
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537 / 541  

De elektrische grasmaaiers 537 en 541 van SOLO voor kleine en middelgrote 
gazons zijn licht en milieuvriendelijk. 
Toch hebben ze een sterke motor met een bescherming tegen overbelasting – 
garantie voor veiligheid en een lange levensduur.

Grasopvangzak. 
Kantelsysteem in 
het frame van de 
grasopvangzak
voor eenvoudig en 
volledig leegmaken van 
de opvangzak

Maaimessen met 
ventilator,
effectieve 
motorkoeling, 
maximaal vullen van 
de grasopvangzak

Neerklapbaar stuur,
grote draaigrepen voor 
volledig omklappen van het 
stuur

De centrale maaihoogte-
instelling regelt gelijktijdig 
de afstelling van alle wielen

Wielen met zachte rubberen 
banden en kogellagers

Twee handige transport- en 
draaggrepen voor...en achter

01

02

03

04

05

06
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Zo wordt grasmaaien leuk
Grasmaaier van de X-familie

Genieten in de tuin – Plezier bij het maaien!
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547 RX

°03

°04

°02

°01

°07

°06 °05

°08

°09

542 X    547 X

De 542 X uit de SOLO grasmaaiercollectie vormt de instap tot 
het gemotoriseerde grasmaaien. Lichte maar robuuste stalen 
behuizing, licht lopende wielen op kogellagers en een sterke 
motor van de nieuwste generatie met een hoog koppel 
zorgen voor plezierig grasmaaien. 

°01

°02

°03

°05

°06

°07

°04

°08

Soepele 
bedieningselementen

Handige draaivergrendelingen  
voor ruimtebesparend omklappen  
van het stuur 

De centrale maai-hoogte-instelling  
regelt gelijktijdig de afstelling  
van alle wielen

Stootbeveiliging met geïntegreerde 
draaggreep

Solide, torsieresistente stalen  
behuizing met zeer goede 
grasopvangeigenschappen 

Grote op kogellagers lopende  
wielen met breed loopvlak  
en stroef profiel

De multifunctionele oplossing:
1 maaien zonder grasopvangbak
2  maaien met grasopvangbak
3  mulchen
4  maaien met zijuitworp

Uitstekende tractie Onder verschillende 
terreinomstandigheden dankzij grote wielen

Grote grasopvangzak°09

Nieuw: De Multi-4-maaiers 547 X en 547 RX! Een 
maaisysteem toegesneden op uw eisen: Zonder 
achteropvangzak wordt het gras verspreid op het 
gemaaide grasveld. 
Met grasopvangzak vangt u het maaisel op. Als de 
behuizing dicht is en de stoppen zijn geplaatst, kunt u 
mulchen. Als de zijuitworp is geopend, werpt u het 
gemaaide gras uit in stroken. 
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582

De nieuwe generatie voor alle generaties
De nieuwe 582

Nog slechts zolang de voorraad strekt: De klassieker onder de gemotoriseerde maaiers!

Onderdeelnr. 5000182 582  
Motor 
Nominaal vermogen* kW / min-1

B&S SERIES 650
2,4 / 2800  

Cilinderinhoud cm3 190

Starter Hand / ReadyStart  / 

Maaibreedte cm 40

Maaihoogte mm / traploos / centraal 25 - 70 /  / 

Behuizing kunststof  

Neerklapbaar stuur  

Vangzak met stofwering / inhoud in liters   /  40

Wiellagering

Wieldiam. mm v/a 150 / 200

Gegarandeerd geluidsniveau dB (A) 95

Gewicht kg 26

Accessoires mulchset (mulchmessen + mulchplug)  

Hartelijk welkom in de nieuwe grasmaaierwereld!

De eenvoudige, maar onverwoestbare maaier 
met uitstekende opvangeigenschappen. De 
ideale maaier voor gazons tot 600 m² en 
voor gebruikers die meer belang hechten aan 
buitengewone kwaliteit dan aan het modieuze.

Als optie is een mulchset leverbaar, 
waarmee de 582 eenvoudig en snel 

kan worden omgebouwd tot een 
mulchmaaier.
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09
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12

01

13

Zie pagina 54 voor technische specificaties en 
accessoires

Een kameraad die u door dik en dun terzijde staat 
bij het dagelijkse maaiwerk. Met slechts 23 kg de 
lichtste maaier in zijn klasse – onverwoestbaar en zeer 
stabiel. Gemakkelijk te bedienen en te manoeuvreren 
– ideaal voor gazons tot ong. 600 m2. Uitstekende 
opvangeigenschappen en een geweldig makkelijk 

Uiterst stabiele, slagvaste behuizing  
van kunststof

Geprofileerde banden op  
dubbelgelagerde kunststofwielen  
in een modern design

Stootbeveiliging

Draagbeugel vooraan

Krachtig accelererende, emissiearme  
motor van Briggs&Stratton  
met ReadyStart-functie

Centrale maai-hoogte-instelling  
met een draaigreep, overbrenging  
naar alle wielen

Hoogte-instelling van het stuur in 3 standen

Neerklapbaar stuur voor  
ruimtebesparend opbergen  
en transport

Handgreep voor het verwijderen van de 
opvangzak

Ergonomische Soft-greepbekleding

Indicator die aangeeft wanneer  
de grasopvangzak moet worden  
geledigd

Stoffen grasopvangzak met stevige  
bodem en grote vulopening:  
makkelijk te ledigen

startende ECO-motor met geringe emissie maken het 
maaien tot een lust. De maaier voor gebruikers die waarde 
hechten aan buitengewone functionaliteit, kwaliteit en 
bedieningscomfort. Als optie is een mulchset leverbaar, 
waarmee de nieuwe 582 eenvoudig en snel kan worden 
omgebouwd tot een mulchmaaier.

01

02

03

04

05

06

08

07

09

10

11

12

Dankzij het 
SOLO Aeromatic-
opvangsysteem 
wordt de 
grasopvangzak 
makkelijk gevuld 
– zelfs bij nat gras

NIEUW

De nieuwe 582 

13
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Benzinemaaiers met kunststofbehuizing...
en fraai maaien is kinderspel

Voor overzichtelijke gazons

Hier lig ik het liefste.
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546 RS

01

06

05

08
02

03

04

07

546 R546

Robuuste behuizing van kunststof, krachtige 
4-taktmotoren en veel gemak, naar wens zelfs 
wielaandrijving en elektrische startinrichting. 
Met de compacte maaiers van SOLO hebt u snel en 
moeiteloos een prachtige speelweide.

Wilt u liever mulchen? Geen probleem met de 
afzonderlijk verkrijgbare ombouwset.
U wilt het gemaaide gras eigenlijk gewoon opzij 
uitwerpen? Geen probleem met de afzonderlijk 
verkrijgbare deflector.

Ergonomisch geoptimaliseerde 
bedieningselementen

Praktische snelspanners 
voor vergrendeling van de 
omklapbare stuurstang – geen 
moeizaam gedraai meer aan 
vleugelmoeren

Praktische draaggreep op de 
behuizing, met veermechaniek

De centrale maai-hoogte-
instelling regelt gelijktijdig de 
afstelling van alle wielen

Vangzak met stofwering – vangt 
stof en zaden op, vermindert 
stuiven van pollen. Effectieve 
bescherming voor mensen met 
allergieën

Elektrische startinrichting met 
contactsleutel

01

02

03

04

06

07

Maaisel opvangen of het 
gras laten liggen – aan u 
de keuze bij de maaiers 
van de serie 546.
Gewoon de 
grasopvangzak afnemen 
en de deflector 
(optioneel) inhaken

Dankzij het 
SOLO Aeromatic-
opvangsysteem wordt 
de grasopvangzak 
makkelijk gevuld – 
zelfs bij nat gras

Zie pagina 54 voor technische specificaties en accessoires

08

05
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We wensen u een lang grasmaaileven
Grasmaaiers met aluminium-gietmetalen behuizing
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550 RS

01

03

06

05

08

02

04

07

550 HR550 R 550 HR

09

Het vlaggenschip van de SOLO grasmaaiers voor 
particulieren. De kwalitatief hoogwaardige grasmaaiers 
met hun lange levensduur komen tegemoet aan alle 
wensen van veeleisende gebruikers.
Het assortiment SOLO grasmaaiers in deze klasse 
loopt van uitvoeringen met licht lopende wielen via de 

gemakkelijke modellen met wielaandrijving en een variabel 
instelbare snelheid, de modellen met het revolutionaire 
ReadyStart-systeem tot de 550 RS met elektrische 
startinrichting en contactsleutel.
Dat betekent voor u comfortabel maaien op grotere gazons 
en gemakkelijk en veilig maaien op hellingen.

Maaisel opvangen of het 
gras laten liggen – aan u 
de keuze bij de maaiers 
van de serie 550. 
Gewoon de 
grasopvangzak afnemen 
en de deflector 
(optioneel) inhaken

Ergonomisch  
geoptimaliseerde 
bedieningselementen

Praktische snelspan-
ners voor vergrendeling van de 
omklapbare stuurstang – geen 
moeizaam gedraai meer aan 
vleugelmoeren

De centrale maai-hoogte-instelling 
regelt gelijktijdig de afstelling van 
alle wielen

Uiterst stevig aluminium-gietmetalen 
behuizing

Gripvast bandenprofiel  
voor optimale voortstuwing

Vangzak met stofwering – vangt stof 
en zaden op, vermindert stuiven van 
pollen. Effectieve bescherming voor 
mensen met allergieën

Elektrische startinrichting met 
contactsleutel

01

02

03

04

06

07

Dankzij het 
SOLO Aeromatic-
opvangsysteem 
wordt de 
grasopvangzak 
makkelijk gevuld – 
zelfs bij nat gras

Zie pagina 54 voor technische specificaties en accessoires
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553 S

°03

°04

°02

°08

°07

°06

°05

°01

Professionele grasmaaier met aluminium-gietmetalen behuizing en achteruitworp

Professionals met uithoudingsvermogen voor een 
lange levensduur

Wanhoop niet met een 
overbelaste maaier.....  

....met onze professionele 
maaiers bent u opgewassen 
tegen elke maaisituatie en 

elk gazon

Maaisel opvangen 
of het gras laten 
liggen – aan u de 
keuze bij de 553 
S. Gewoon de 
grasopvangzak 
afnemen en de 
deflector (optioneel) 
inhaken

Ergonomisch 
geoptimaliseerde 
bedieningselementen

De inklapbare  
stuurstang wordt  
met bouten bevestigd

Verstevigde bevestiging van 
stuurstangen

De centrale maai-hoogte-instelling 
regelt gelijktijdig de afstelling van 
alle wielen

Uiterst stevig aluminium-gietmetalen 
behuizing

Gripvast bandenprofiel voor 
optimale voortstuwing

Vangzak met stofwering – vangt stof 
en zaden op, met extra klep om het 
maaisel snel uit de zak te kunnen 
gooien

°01

°02

°03

°06

°07

°04

°05 PROFESSIONELE GRASMAAIERS 1 Onderdeelnr. 553 S 50001531 548 K 50001483 553 K 50001533

Motor 
Nominaal vermogen kW / min-1

Cilinderinhoud cm3  

B&S SERIES 675 
2,6 / 2900
190   

Kawasaki FJ151V OHV 
2,7 / 2700
179

Honda GXV 160 
2,7 / 2800 
163

Handstarter / ReadyStart  /   / -   / -
Maaibreedte cm 53 48 53
Maaihoogte mm / trappen 25 - 95 / 8 15 - 77 / 7 22 - 82 / 7 
Meskoppeling -
Centraal / Per wiel afzonderlijk   / - - / - / 
Vangzak met stofwering / inhoud in liters 70 70 75
Vario-aandrijving / 2 versnellingen cardan  / - - /  - /  
km/u / 1. Versnelling / 2. Versnelling 2,6 - 4,8 2,9 / 4,3 3,6 / 5,0
Wiel diam. mm v/a 200 / 230 203 / 203 244 / 244
Wiellagering
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 98 96 98
Gewicht kg 52 49 62
Speciaal 553 S ombouw voor zijuitworp mogelijk 

Deflector Onderdeelnr. 5900803  
                               

mulchset
Onderdeelnr. 5900428

°08
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553 K

°01

°02

°03

°04

°05°06

°08

°07

°03

°05

548 K

°01

°02

°03

°04°05

°08

Onze grasmaaiers met achteruitworp – de combi’s onder 
de professionals. Professioneel grasmaaien dankzij de 
wisseloptie van achteruitworp of mulchen (553 K).
Zwaar dagelijks werk is voor deze krachtige maaiers net zo 
vanzelfsprekend als hun overtuigende hantering.
Deze robuuste maaiers – met 48 en 53 cm maaibreedte 

Vanzelfsprekend 
professioneel mulchen 
met de 553 K

Mulchset met 
twee afzonderlijke 
mulchmessen, sterke 
kunststofmulchplug en 
een rubberen sluitstop
*(Optioneel)

– zijn gebouwd om erg lang mee te gaan. Met speciale, 
beveiligde onderdelen en versterkingen zijn ze voorbereid 
op werk onder barre omstandigheden.
Met deze kwaliteitsmaaiers met achteruitworp bereikt u 
zeer hoge prestaties per oppervlakte in grote privé-tuinen 
en op openbare terreinen.

Meskoppeling

Ergonomisch geoptimaliseerde, stevige 
en eenvoudige bedieningselementen

Sterke cardanaandrijving met lange 
levensduur

Snijhoogte-instelling, 7-trappen, 
afzonderlijk instelbaar

Zeer sterke aluminium-gietmetalen 
behuizing met bumper (548 K zonder) 
en stalen inzet

Grote aluminium wielen (548 K stevige 
kunststofwielen) met kogellagers en 
rubberen banden met een stevig profiel 

Verstevigde bevestiging van 
stuurstangen (553 K)

Grote grasopvangzak,  
75 liter (548 K = 70 liter)

°01

°02

°03

°06

°07

°04

°05

°08



 >>54

GRASMAAIERS MET KUNSTSTOFBEHUIZING Onderdeelnr. 582 NEU 500018201 546 5000146 546 R  500014602 546 RS  500014605

Motor 
Nominaal vermogen* kW / min-1

B&S SERIES 575
2,1 / 2800  

B&S SERIES 650 
2,4 / 2800 

B&S SERIES 650 
2,4 / 2800 

B&S SERIES 650
2,4 / 2800 

Cilinderinhoud cm3 140 190 190 190
Starter Hand / ReadyStart / Elektrisch   /    /  –    /     /  –    /      /  –   /    /   
Wielaandrijving km/u / 1 versnelling / Vario – – 3,5  /     /  – 3,5  /     /  –
Maaibreedte cm 40 46 46 46
Maaihoogte mm / traploos / centraal 25 - 70 /   /  30 - 75 /   /  30 - 75 /   /  30 - 75 /   /  
Behuizing kunststof / aluminium-gietmetaal    /  –    /  –    /  –    /  –
Ergonomische stuurstang / inklapbaar   /    /    /    /  
Vangzak met stofwering / vangzak / inhoud in liters    /  –  / 40    /  –  / 50    /  –  / 50    /  –  / 50
Wiellagering           
Wieldiam. mm v/a 150/200 180/200 180/200 180/200
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 95 96 96 96
Gewicht kg 23 30 33 36
Optionele accessoires Mulchset Onderdeelnr. 
 (mulchmessen + mulchplug)     

5900824 5900830 5900830 5900830

Optionele accessoires: Onderdeelnr.
Deflector voor zijuitworp                  - 5900800 5900800 5900800

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS Onderdeelnr. 537 5000137 541 5000141

Motor Elektrisch(E) 
Nominaal vermogen* kW / min-1    

E
1,5 kW

E
1,6 kW

Maaibreedte cm 37 40 
Maaihoogte mm / trappen / traploos 20 - 60 / 5 / - 25 - 80 / 5 / -
Wiellagering kogellager
Wieldiam. mm v / a 150/170 170/200
Behuizing kunststof / staal  / -   / -
Inhoud opvangzak in liters 35 55
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 91 91
Gewicht kg 16 21

Technische specificaties

Grasmaaiers, verticuteermachines

VERTIKUTEERMACHINES Onderdeelnr. 516 5000116 518 5000118 519 5000119 

Motor 
Nominaal vermogen kW / min-1

Elektrisch 
1800 W

Honda GX 120
2,3 / 3000

Honda GX 120
2,3 / 3000

Handstarter -

Werkbreedte cm 36 36 42
Maaihoogte mm traploos 0 - 25 0 - 25 0 - 30

Stalen behuizing 

Neerklapbare stuurstang
Wiellagering kogellager
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 79 96 96
Gewicht kg 25 30 40,5

GRASMAAIERS MET ALUMINIUM-GIETMETALEN BEHUIZING Onderdeelnr.  550 R 500015002 550 HR  500015003 550 RS  500015005

Motor 
Nominaal vermogen kW / min-1

B&S DOV SERIES 750 R-Start
2,7 / 2800 

Honda GCV 160
2,8 / 2800  

B&S SERIES 650 Elektrische start 
2,4 / 2800 

Cilinderinhoud cm3 160 160 190

Starter Hand / ReadyStart / Elektrisch   /    /  –   /  –  /  –   /    /   

Wielaandrijving km/u / 1 versnelling / Vario 2,6 - 4,8 /  –  /  2,6 - 4,8 /  –  /  2,6 - 4,8 /  –  /  

Maaibreedte cm 48 48 48

Maaihoogte mm / traploos / centraal 30 - 80 /   / 30 - 80 /   / 30 - 80 /   / 

Ergonomische stuurstang / inklapbaar  /  /  / 

Vangzak met stofwering / vangzak / inhoud in liters   /  –  / 62   /  –  / 62   /  –  / 62

Wiellagering

Wieldiam. mm v/a 180/200 180/200 180/200

Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 96 96 96

Gewicht kg 40 41 44

Optionele accessoires Mulchset Onderdeelnr. 
 (mulchmessen + mulchplug)     

5900835 5900835 5900835 

Deflector voor zijuitworp Onderdeelnr. 5900801 5900801 5900801 

X-FAMILIE GRASMAAIERS  Onderdeelnr. 542 X 500014202 547 X  500014705 547 RX  500014706

Motor   B&S 500 SERIES B&S SERIES 625 B&S SERIES 625 
Nominaal vermogen* kW / min-1    2,0 / 2900  2,4 / 2800  2,4 / 2800  
Wielaandrijving, snelheid km/h - - 1 versnelling 3,5
Maaibreedte cm 42 47 47
Maaihoogte mm / trappen / centraal 30 - 65 / 5 / 30 - 70 / 5 / 30 - 70 / 5 / 
Wiellagering kogellager
Wieldiam. mm v / a 180/180 200/280 200/280
Behuizing kunststof / staal – /  – /  – /  
Inhoud opvangzak in liters 55 55 55
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 96 96 96
Gewicht kg 28 30 35

Mulchen -
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516  

519 Profi

°01 °03

°02

°04

518

Verticuteermachine

Een luchtkuur voor uw gazon
– met speels gemak en... ... professioneel

De robuuste behuizing van 
tweezijdig gelast 2 mm-staal, de 
bijzonder stevige bevestiging van de 
stuurstangen aan de machine, de  
200 mm rubberen wielen en 
stalen velgen met kogellagers, 
snijderaslagers die u van buitenaf 
kunt smeren en de geharde Rockwell-
messen garanderen jarenlang 
probleemloos professioneel gebruik. 
De snijderas en de messen met 
ophanging en veerbelasting worden 
door een krachtige Honda OHV-

motor aangedreven. 

Met de stevige stalen messen, 
aangedreven door een elektrische 
motor van 1800 Watt (type 516) of 
zuinige 4-taktmotor (type 518), wordt 
gemaaid onkruid en mos efficiënt en 
over een breedte van 36 cm uit het 
gras verwijderd. Uw gazon staat weer 
open voor het opnemen van mest en 
water.

De snijder kan 
eenvoudig worden 
verlaagd via de 
handgreep 

Traploze hoogte-
afstelling 

Neerklapbaar stuur, 
grote draaigrepen 
voor volledig 
omklappen van het 
stuur

Snijderas met 15 dubbele 
stalen messen over een 
werkbreedte van 36 cm

°01

°02

°03 °04
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530

Hoge weiden van gemiddelde 
grootte vormen het lievelingsterrein 
van deze handige balkmaaier. Deze 
machine is uiterst licht en dus zeer 
energievriendelijk. 

Hoog – hoger – het hoogste gras bewezen maaiers 
voor hoog gras – effectief en variabel

balkmaaiers

MAAIERS VOOR HOOG GRAS
Onderdeelnr.

530
5000130

531
5000131

532-01
500013201

532-02 (niet 
afgebeeld) 500013202

Motor 
Nominaal vermogen* kW / min-1

B&S SERIES 500 
2,1 / 3100

Honda GCV 135  
2,6 / 3200

Honda GX 160 
3,6 / 3600

Honda GX 160 
3,6 / 3600

Handstarter
Maaibreedte cm 71 91 117 117
Aandrijvingstrappen 
vooruit / aantal / km/u
achteruit / aantal / km/u

 / 1 / 2,2  / 1 / 2,2  / 2 / 1,9/3,6
 / 1 / 2,5

 / 2 / 1,9/3,6
 / 1 / 2,5

Stalen behuizing 

Wielgrootte 6 - 3,50 6 - 3,50 16 - 6,50 x 8 16 - 6,50 x 8
Ergonom. stuur / instelbaar   / -  /  /  / 

Elektronische ontsteking

Gewicht kg 48 57 79 79

Accessoires 532 Vraag uw dealer om advies
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531

532-01

°01

°03

°02

°04

°05

°01

°03°02

°04

°06

°05

532-02

De onvoorwaardelijk robuuste 
constructie maakt hem voor 
professionals onmisbaar in weiden 
met hoog gras.
Als model 532-02 (niet afgebeeld) 
is hij ook verkrijgbaar met een 
mesbalk met tuimelhefboom.

De balkmaaier 531 is ook voor 
grotere weiden het beste werktuig.
Hij overtuigt door zijn groot 
gebruiksgemak, bijvoorbeeld de 
afzonderlijk instelbare maaisnelheid.

Maaiwerkinschakeling met 
veiligheidsvergrendeling

Aandrijving
 
Variabel instelbare maaisnelheid 
met de gashendel

Afzonderlijke  
hoogte-instelling  
van het stuur

De robuuste maaibalk schuift 
over stevige glijvlakken

°01

°02

°03

°04

°05

Gashendel en maaiwerkinschakeling 
met vast in de hand liggende hendel

Inschakelen van rij- en 
mesaandrijving, veiligheidsbeugel
 
Centraal geplaatste 
versnellingshendel

Afzonderlijk horizontale en verticale 
instelling van het stuur

Robuuste maaiaandrijvingseenheid

De robuuste maaibalk schuift over 
stevige glijvlakken

°01

°02

°03

°04

°05

°06
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504 RX503 HX

Eenvoudige uitrusting, maar professionele kwaliteit, dat is 
het ontwikkelingsmotto voor deze hakfrees. 
De krachtige prestaties van de Honda GX 160 OHV sturen 
deze hakfrees ook door zware bodem. 

Diepwoelende grondbewegingen
– de basis voor een goede oogst

Motorhakfrezen en professionele motorhakfrezen

Dit model combineert professionele kwaliteit met een echt 
professionele uitrusting voor effectief werken op grote 
terreinen. Deze hakfrees trekt zich ook door de hardste 
grond.
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510 HV

°01

°02

°03 °04

°06

°07°08

°05

°09

Robuuste machines met de beproefde, succesvolle 
techniek van SOLO zijn de favorieten van elke veeleisende 
tuinliefhebber.
Met een werkdiepte tot 15 cm zijn de professionele 
motorhakfrezen van SOLO onontbeerlijk bij 
landschapsbeheer en tuinonderhoud.

Ook bij deze machines heeft duurzaamheid prioriteit, 
want SOLO wil u er graag lang van laten genieten. 

De Honda OHV GX 160 voor 
krachtige prestaties op lange duur

Het veiligheidsrooster om de  
uitlaat voorkomt brandwonden

Gemakkelijk pneumatisch 
inschakelen van de frees

Grote gashendel

Ergonomisch stuur met centrale 
versnellingshendel

Neerklapbaar stuur, in de hoogte  
en zijdelings verstelbaar, 
ingebouwde kabels

Zes afzonderlijk frezen zorgen voor 
drie verschillende hakbreedten 

Kettingaandrijving

Standaard transportwiel, 
wegklapbaar zonder gereedschap

MOTORHAKFREZEN 
Onderdeelnr.

503 HX 
500010307

NIEUW: 510 HV 
500011003

504 RX 
500010404

Motor 
Nominaal vermogen kW / min-1

Honda GX 160 
3,6 / 3600

Honda GX 160
3,6 / 3600

Honda GX 160
3,6 / 3600

Handstarter
Gegarandeerd geluidsniveau 
 dB(A)

93 100 100

Hakbreedte cm 59 / 85  
4 / 6 frezen

60 - 85
4 / 6 frezen

59 / 85  
4 / 6 frezen

Versnellingen 1 versnelling Varioaandrijving 
2x vooruit / 1x achteruit

3-versnellingen 
 2x vooruit / 1x achteruit

Elektronische ontsteking
Neerklapbare stuurstang
in de hoogte en zijdelings verstelbaar  /  /  / 
Gewicht kg 58 57 70
Bijgeleverd 6 frezen, 

gewasbeschermers, 
opklapbaar transportwiel

6 frezen, gewasbeschermers,
opklapbaar transportwiel

6 frezen, gewasbeschermers, 
afneembaar transportwiel

°02

°06

°01

°03

°08

°05

°09

°04

De nieuwe SOLO motorhakfrees 
510 HV is het optimale werktuig 
voor de veeleisende bezitter van 
een moestuin. Naast een fraai 
design heeft hij bovenal één ding te 
bieden: kracht. De 3,6 kW van de 
Honda viertaktmotor kunnen echter 
meer dan zich met vol gas door de 
grond graven. Met behulp van de 
Varioaandrijving kan het toerental 
van de frees traploos en optimaal 
aan de gesteldheid van de bodem 
en het uit te voeren werk worden 
aangepast. De greepergonomie 
is voorbeeldig: hij laat zich 
moeiteloos hanteren, 
de gebruiker heeft alle 
functies direct onder 
handbereik. 
Het verticaal en horizontaal 
instelbare stuur zorgt voor 
moeiteloos werken.

°07

NIEUW
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Storm in de tuin en het bos en over de akker
Blazers en zuighakselaars
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467

440 

°01
°02 °03 °04

°05

°06

°07°08

Hoogste klasse

Prijs/prestatie: goed
1,36/2011

Heimwerker
Praxis

Maximaal vermogen, optimale bedrijfsveiligheid en 
verbeteringen op het vlak van het milieu zijn de belangrijkste 
nieuwe kenmerken van de SOLO blazers. 
Deze machine wordt gekenmerkt door een groot 
blaasvermogen, terwijl rekening wordt gehouden met de 
belangen van het milieu en de rechtstreekse omgeving.

Met behulp van een accessoireset kunt 
u de blaaskrachtige luchtveger 440 ook 
achteraf gemakkelijk ombouwen tot een 
effectieve zuighakselaar.

De draagbare blazer 440/441
zorgt voor een revolutie op de markt met zijn 
unieke antivibratiesysteem en produceert met zijn 
blaas-/zuigkracht een ware storm.

°02

°06

Grote starthendel

Emissiearme motor met 
aluminium krukashuis

Met een ombouwset ombouw 
mogelijk van blazer tot krachtige 
sproeier

Comfortabele draaggreep

Antivibratiesysteem reduceert 
trillingen daar waar de machine 
met het lichaam in contact komt.
Gecapitonneerde ruggensteun 

Eenhandige bedieningsgreep

Stevig onderstel

Transparante kunststoftank biedt 
inzicht in de reservoirinhoud

°01

°03

°07

°04

°05

°08

BLAZERS
Onderdeelnummer

440
4000140

441
4000141

467 
400016701

Motor SOLO 2-takt
Cilinderinhoud cm3 29 29 66,5
Max. vermogen blazen / zuigen m3/u 760 / - 760 / 630  1400 / -
Katalysator
Elektronische ontsteking
Antivibratiesysteem
Gewicht kg 4,1 5,3 10
Piek geluidsdruk dB(A) 94 94 90
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 105 105 103
Trillingswaarde m/sec2 1,9 2,5 < 2,0  

Ombouwset zuighakselaar onderdeel nr. 4900546 meegeleverd -

Ombouwset sproeier onderdeel nr. 4900567 - -
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Trendy outfit voor het werk en de vrije tijd 
Attractieve kleding voor bosbescherming

Outdoor – Vrije tijd – Functie en comfort

Functioneel jack 
SuperStretch! 
– Superlicht! 
Helly Hansen unisex functioneel jack, getailleerd, 
zonder zakken en met verlengd rugpand. Ook heel 
gewild onder andere kleding. Vochttransporterende 
mix van materialen – voelt aan als een tweede huid. 
Wassen tot 40°.  

Softshell-jack 
Helly Hansen Crafter Fleece™ (speciaal vochtafstotend 
weefsel 320 g). Met nylon versterkte ellebogen 
en zakken. Kinbescherming, talrijke zakken en 
lus voor hoofdtelefoon. Met dit jack kunt u barre 
weersomstandigheden trotseren!   

Outdoor Worker standaardbroek
Een broek voor alle toepassingen – voor haar 
en voor hem. Stevig stretchweefsel – zwart met 
antracietkleurige applicaties en contrastnaden. 
Dubbele taillegordellussen voor verschillende 
riembreedtes. 
Twee zijzakken met geïntegreerde universele zak, 
twee dijzakken voor mobiel en duimstok, en twee 
achterzakken.
Zelfs voor de knie zijn twee steekzakken binnenin 
geïntegreerd voor een comfortabele kniebelasting.
Oprolbare pijpen, vast te zetten met een drukknoop – 
en klaar is de broek in 3/4-look! Wassen tot 95°.  

Veiligheids-/vrijetijdsbril SOLO pheos
Modern, sportief design.
Niet alleen veiligheidsbril, maar ook voor 
outdooractiviteiten en vrijetijdsbesteding. 
DIN EN 166 + DIN EN 170  Van licht, sterk polycarbonaat, 
bijzonder licht: slechts 30g.
Groot blikveld, onbeperkt zicht opzij, want geen aparte 
glazen, anticondenscoating aan de binnenzijde.
Aan de buitenzijde een coating met uitzonderlijke 
bescherming tegen mechanische invloeden.
Onderdeelnr. 993 900 007

Veiligheidsbril SOLO Super f OTG 
Geschikt als directe bescherming – ook ideaal voor 
brildragers. Het scharnier naar de poot is verder naar 
achteren geplaatst en door de hoge beugel wordt ook 
het zicht opzij niet belemmerd.  
DIN EN 166 + DIN EN 170  Van licht, sterk polycarbonaat. 
Met slechts 38g bijzonder licht, groot blikveld. Speciaal 
bewerkte onderste beschermingsvlakken 
Krasvaste buitencoating bestand tegen chemische stoffen. 
Onderdeelnr. 993 900 010  

Veiligheids-/vrijetijdsbril SOLO X-One
Sportief design, bruikbaar voor vele doeleinden, ook 
optimaal voor alle vrijetijdsbesteding.
DIN EN 166 + DIN EN 170  Van licht, sterk polycarbonaat, 
bijzonder licht: slechts 27g. 
Groot blikveld, onbeperkt zicht opzij 
Anticondenscoating aan de binnenzijde 
Aan de buitenzijde een coating met uitzonderlijke  
bescherming tegen mechanische invloeden.
SOLO X-One helder  Onderdeelnr. 993 900 006
SOLO X-One donker  Onderdeelnr. 993 900 005

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Voor mij SOLO! Voor jou ook?
Fun Fashion and more

Poloshirt
Katoen, zwart,  
geborduurd logo, 
met rits

M, L, XL

Poloshirt
Katoen, zand, 
geborduurd logo op 
borstzakje 

M, L, XL

T-shirt
Katoen, zwart 
met opdruk

M, L, XL, XXL

Rugzak
Sterk materiaal, 
veel bergruimte en veel 
praktische vakken. 
Met handig, verstelbaar 
draagsysteem.
Onderdeelnr. 9902112

Hangstoel 
om lekker makkelijk in de tuin te 
zitten.  
Met bevestigingsring.
Onderdeelnr. 9902116

Gebreide muts
Katoen, grijs, 
geborduurd logo
Onderdeelnr. 9902118

Baseballcap 
zwart, 6-Panel, zware kwaliteit 
met tweekleurige klep, 
geborduurd logo
Onderdeelnr. 99021106

De onderdeelnummers staan in onze 
actuele reclamecatalogus
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Wijzigingen in constructie en prijzen voorbehouden.
Alle speciale modellen zijn leverbaar zolang de voorraad 
strekt.

907 001 143  1/2013

SOLO Kleinmotoren GmbH
Postbus 60 01 52 
71050 Sindelfingen
Telefoon +49 70 31 / 301 - 0
Fax +49 70 31 / 301 - 149
www.solo-germany.com
E-mail: export@solo-germany.com

Wij staan klaar om u advies te geven:

Professioneel advies
SOLO dealers zijn professionals die absoluut op de hoogte zijn van 
de techniek en het juiste gebruik van de machines. U krijgt dus 
echt deskundig advies en geen “cataloguscitaten”.

Kopen met meerwaarde dankzij kwaliteit en service
Ook dealers kunnen tegenwoordig tegen de beste prijzen inkopen. 
Als een machine in een speciaalzaak toch iets meer kost, dan is de 
reden hiervoor dat een dealer zich niet met elk product inlaat en 
vaak alles voor de eerste start voorbereidt voor hij het product aan 
u overhandigt. Dit betekent meerwaarde en veiligheid voor u als 
klant! 

Service en onderhoud
SOLO dealers voeren zelf onderhoud en reparaties uit. Zij 
beschikken over kennis van de machines en kunnen reparaties 
snel en onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. U krijgt 
advies voor het gebruik, waarschuwingen tegen foutief gebruik, 
nauwkeurige reparatierapporten en een persoonlijke service.

Reserveonderdelen
SOLO dealers hebben de belangrijkste reserveonderdelen in 
voorraad. Als dit niet het geval is, kan een onderdeel zeer snel 
worden besteld in het SOLO magazijn. 

Contactpunt voor vragen
Zodra u een machine hebt gekocht en gaat gebruiken, ontwikkelt 
u zich langzamerhand tot een deskundige in de techniek en het 
gebruik van de machine. En daardoor stelt u zich ook steeds 
nieuwe vragen. 
Zelfs na jaren kan uw SOLO dealer u nog tips, aanwijzingen en 
advies geven. Zijn deskundigheid en serviceverlening maken u 
duidelijk dat u weloverwogen en verstandig bij een dealer hebt 
gekocht.

Competent vanaf het begin
Uw SOLO dealer


