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

CLEANLine

Handspuiten. Drukspuiten. Rugspuiten. Schuimspuiten.
Ontworpen en geproduceerd om te reinigen en te desinfecteren.

Duitse kwaliteit wereldwijd

SOLO Kleinmotoren GmbH werd in 1948
in Stuttgart, Duitsland opgericht en is
wereldwijd de grootste fabrikant van
hoogwaardige spuiten en vernevelaars,
blazers en slijpmachines – met het vermaarde Duitse kwaliteitsniveau.
Vanuit onze thuisbasis in de Zuid-Duitse
stad Sindelfingen werken we wereldwijd
samen met partners en filialen om onze
klanten te helpen. U vindt de producten
van SOLO-kwaliteit in uw buurt in bijna elk
land over heel de wereld.

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines
Wij geven u graag advies:
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Technische wijzigingen voorbehouden.
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Belangrijk: De persoonlijke beschermingsmiddelen hangen af van de nationale regelgeving en de instructies van de fabrikant van het spuitmiddel.

Zure pH tussen 1 en 7 (FKM)
In de sectoren voor de schoonmaak van gebouwen
en herstelling van voertuigen worden vaak zure
reinigingsvloeistoffen gebruikt. Ze worden ook
gebruikt om kalkresten en -afzetting te verwijderen,
maar ook om ziektekiemen, bacteriën en nog veel
meer te bestrijden. Dit is nodig om kranen, baden en
toiletten, medische ruimten, commerciële keukens,
zwembaden, sauna’s en thermische baden hygiënisch
te reinigen. Zure* oplossingen zijn vooral schadelijk
voor de dichtingen en onderdelen in de spuit.
Daarom zijn de spuiten van de SOLO CLEANLine
voor zure vloeistoffen uitsluitend uitgerust met FKMdichtingen.
Deze spuiten kunnen ook gebruikt worden voor
vloeistoffen die olie of oplosmiddelen bevatten.
Het pompsysteem is afgedicht zodat deze agressieve
vloeistoffen de mechanische onderdelen niet kunnen
beschadigen. Hierdoor heeft de spuit een lange
levensduur.

* Meer informatie over de chemische resistentie is verkrijgbaar
op verzoek.

302 A
301 A

SOLO CLEANLine 301 A en 302 A -

FKM

•

Doorschijnend, licht en stevig vat met duidelijk
zichtbare inhoudsaanduiding en grote vulopening

•

Soepele, afgedichte pomp met grote pomphendel
om de spuit snel en efficiënt tot maximaal 3 bar
onder druk te zetten

•

Veiligheidsventiel om de druk af te laten voor u het
vat leegmaakt

•

Verstelbare universele spuitkop

•

Ergonomisch gevormde en robuuste handgreep voor
een goede houvast, ook met handschoenen

•

Stabiel dankzij drie voetsteunen en conisch vat

307 A
305 A

SOLO CLEANLine 305 A en 307 A - FKM
Grote zuigerpomp - op druk in enkele pompbewegingen
• Grote vulopening - snelsluiting door aan de pomphendel met ingebouwde spuitpistoolhouder
te draaien
• Veiligheidsventiel om druk af te laten
• Hoogwaardige platte spuitkop bestand tegen
chemicaliën
• Praktische, lange draagriem
• Robuust met een wanddikte van 7 mm en toch licht,
met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding
• Ergonomisch ventiel en met weefsel versterkte slang
•

315 A

SOLO CLEANLine 315 A -

FKM

•

Grote vul- en reinigingsopening

•

Handvat met spuitpistoolhouder

•

Ergonomisch vat met stevig basisframe

•

Handig ventiel om het spuitvolume nauwkeurig te
doseren

•

Lange slang voor groter werkbereik

•

Hoogwaardige platte spuitkop bestand tegen
chemicaliën

•

Soepele, efficiënte zuigerpomp met manuele regeling van de spuitdruk in 4 stappen

•

Verstelbare, brede, comfortabele en gevoerde
draagriemen

Dé pluspunten van alle
SOLO CLEANLine spuiten:
+ Het vat is doorschijnend, robuust en bestand
tegen UV-straling
+ Hoogwaardige dichtingen op alle onderdelen
die in aanraking met de spuitvloeistof komen
+ Ergonomische bediening
+ Efficiënte en stevige pomp om de spuit snel en
moeiteloos onder druk te zetten
+ Kunststof onderdelen van speciaal corrosievrij
materiaal bestand tegen chemicaliën

Alkalische pH tussen 7 en 14 (EPDM)
Hardnekkige resten van vet, olie en proteïnen in de
keuken en gastronomische omgevingen moeten met
alkalische reinigingsmiddelen worden verwijderd.
Deze oplossingen worden ook gebruikt om glas te
reinigen, onderdelen in de metaalindustrie te
ontvetten en schoonmaakklussen in de auto-industrie
uit te voeren.
EDM-dichtingen beschermen de contactvlakken van
de SOLO CLEANLine spuiten. EPDM is niet alleen
geschikt voor alkalische reinigingsmiddelen, maar
ook voor ontsmettende oplossingen die bij voorbeeld
in ziekenhuizen en zwembaden worden gebruikt.
Om een lange levensduur te garanderen, zijn alle
mechanische onderdelen van de SOLO CLEANLine
spuiten beschermd tegen contact met het spuitmiddel.
Speciale, hoogwaardige spuitkoppen leveren een
gelijkmatig en rechtstreeks spuitpatroon.

SOLO CLEANLine 301 B en 302 B

302 B
301 B

Doorschijnend, licht en stevig vat met duidelijk zichtbare
inhoudsaanduiding en grotere vulopening

•

Soepele, afgedichte pomp met grote pomphendel om de spuit
snel en efficiënt tot maximaal 3 bar onder druk te zetten

•

Veiligheidsventiel om de druk af te laten voor u het vat
leegmaakt

•

Verstelbare universele spuitkop

•

Ergonomisch gevormde en robuuste handgreep voor een
goede houvast, ook met handschoenen

•

Stabiel dankzij drie voetsteunen en conisch vat

•

•
•
•
•

•
Model
Artikelnr.

Nominale inhoud, liter

305 B

301 A

302 A

305 A

307 A

315 A

301 B

302 B

305 B

307 B

301 FA

309 FA

301 FB

309 FB

30101

30201

30501

30703

31501

30102

30202

30502

30702

30131

30931

30132

30932

1,25

2,0

5,0

7,0

15,0

1,25

2,0

5,0

7,0

1,25

9,0

1,25

9,0

3,0

3,0

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

Max. spuitdruk, bar

3,0

3,0

Materiaal dichtingen
Gewicht, leeg kg

307 B

SOLO CLEANLINE 305 B en 307 B - EPDM
Grote zuigerpomp - op druk in enkele pompbewegingen
Grote vulopening - snelsluiting door aan de pomphendel met ingebouwde spuitpistoolhouder
te draaien
Veiligheidsventiel om druk af te laten
Hoogwaardige platte spuitkop bestand tegen
chemicaliën
Praktische, lange draagriem
Robuust met een wanddikte van 7 mm en
toch licht, met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding
Ergonomisch ventiel en met weefsel versterkte slang

•

Optionele toebehoren
voor de 5-9 Liter lijn:
Hogedruk lucht ventiel
voor drukopbouw zonder
handmatig te hoeven
pompen.
Artikelnr. 49590 FKM
Artikelnr. 49591 EPDM

- EPDM

•

4,0

3,0

3,0

FKM
0,5

0,6

EPDM

2,6

2,8

4,5

0,5

0,6

FKM
2,6

2,8

EPDM
3,0

Schuimfunctie

-

-

-

-

-

ja

ja

ja

ja

Lengte slang m

-

1,4 m

1,4 m

-

1,4 m

-

1,4 m

-

1,4 m

Spuitpistool 50 cm,
kunststof, corrosievrij

-

-

ja

-

ja

-

ja

-

schouderriem

-

schouderriem

Draagsysteem
Spuitkop

Universele, regelbare
SOLO spuitkop met holle
kegel

ja
schouderriem

rugriemen

Hoogwaardige platte SOLO-spuitkop bestand
tegen chemicaliën

-

schouderriem

Universele, regelbare
SOLO spuitkop met holle
kegel

Hoogwaardige platte SOLOspuitkop bestand
tegen chemicaliën

Platte SOLO speciale
spuitkop

Platte SOLO speciale
spuitkop

SCHUIM met zure pH tussen 1 en 7 (FKM)

SCHUIM met alkalische pH tussen 7 en 14 (EPDM)
Het gebruik van schuim om te reinigen wint aan
populariteit.
De voordelen zijn dat u ziet waar u hebt gespoten, het
chemisch effect houdt langer aan en het
reinigingsmiddel druipt niet. In veel gevallen wordt
schuim gebruikt op oppervlakken die minder nat
mogen worden.
Het SOLO CLEANLine Het SOLO CLEANLINE
Programma biedt U schuimsproeiers met FKM of
EPDM-afdichtingen. Voor kleinere oppervlakte,s zijn
de lichte en handzame handsproeiers 301 FA en 301
FB optimaal. Als de oppervlakte,s groter zijn, dan zijn
de modellen 309 FA en 309 FB bij uitstek geschikt.
Deze beschikken over een nominale capaciteit van
9 Liter en hebben een stabiele voet. Optioneel te
verkrijgen is een wielstel met handvaten. zodat de
sproeier niet gedragen hoeft te worden.
De schuimkwaliteit, met andere woorden de
consistentie van het schuim en het vochtgehalte,
kan makkelijk traploos worden geregeld met
het gepatenteerde regelsysteem ‘varioFOAM’.
Dit systeem verhindert ook contact met het
reinigingsmiddel.

301 FB
301 FA

SOLO CLEANLine 301 FA - FOAM FKM
SOLO CLEANLine 301 FB - FOAM EPDM

309 FA
309 FB

NIEUW!

•

FKM-dichting voor zure vloeistoffen u EPDMdichting voor alkalische vloeistoffen

•

Doorschijnend, licht en stevig vat met duidelijk
zichtbare inhoudsaanduiding en grotere vulopening

•

Soepele, afgedichte pomp met grote pomphendel om de spuit snel en efficiënt tot maximaal 3
bar onder druk te zetten

•

Veiligheidsventiel om de druk af te laten voor u
het vat leegmaakt

•

Speciale, regelbare platte spuitkop met
schuimfunctie

•

Ergonomisch gevormde en robuuste handgreep
voor een goede houvast, ook met handschoenen

•

Stabiel dankzij drie voetsteunen

imeur

pr
Wereld

SOLO CLEANLine 301 FA - FOAM FKM
SOLO CLEANLine 301 FB - FOAM EPDM
•

FKM-dichting voor zure vloeistoffen u EPDMdichting voor alkalische vloeistoffen

•

Stabiele voet. Geschikt voor de montage van het
Wielstel met handgreep (Toebehoren)
Grote zuigerpomp - op druk in enkele pompbewegingen
Grote vulopening - snelsluiting door aan de
pomphendel met ingebouwde spuitpistoolhouder te draaien
Veiligheidsventiel om druk af te laten

•
•

•
•
•
•

•

Speciale, regelbare platte spuitkop met
schuimfunctie
Praktische, lange draagriem
Robuust met een wanddikte van 7 mm en
toch licht, met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding
Ergonomisch ventiel en met weefsel versterkte slang

Wereldprimeur varioFOAM
Geen viltjes die moeten worden vervangen, geen
spuitkoppen die moeten worden verwisseld, geen
onnodig contact met het spuitmiddel. Dankzij de gepatenteerde schuimkop varioFOAM van SOLO kan het
vochtgehalte van het schuim zelfs tijdens het spuiten
traploos worden aangepast door aan het regelwiel te
draaien.
Het wiel is groot en ook met handschoenen makkelijk
te bedienen. Nauwkeurige regeling dankzij de aanduiding in reliëf:
Als u in de richting “Dry” draait, dan wordt het
schuim droger en steviger.
Als u in de richting “Wet” draait, dan wordt het
schuim vochtiger en gel-achtig.

Optionele toebehoren voor de 309 FA / FB: wielstel met handgreep en verlengstuk. Daarmee is
de Foamer gemakkelijk te verplaatsen en kan de druk precies afgesteld worden. (Artikelnr. 49211)

Kunststof spuiten behoren al tientallen jaren
tot de traditionele producten die door SOLO
worden ontwikkeld en geproduceerd: de
eerste kunststof tuinspuit kwam al in het
begin van de jaren 60 op de markt.
Deze uitgebreide kennis en ervaring werd
nu ook ingezet in de reinigings- en ontsmettingssector: maak kennis met onze SOLO

CLEANLine.
Een stevig kunststof vat, bestand tegen
chemicaliën en UV-straling, verkrijgbaar in
verschillende groottes, is de basis voor een
lange levensduur. De dichtingen en
spuitstukken zijn afgestemd op specifieke
toepassingen. Aan de hand van een kleurcode kan de gebruiker zien welke spuiten
geschikt zijn voor welke chemicaliën:
Om geconcentreerde of verdunde zuren binnen een pH-schaal van 1-7 te sproeien,
zijn de spuiten met FKM-dichtingen de
juiste keuze. Deze types zijn ook geschikt
voor een oplossing met olie of gechloreerde
koolwaterstof.
Voor alkalische (basische) oplossingen hebt
u onze spuiten met EPDM-dichtingen
van topkwaliteit nodig. Dit materiaal is
bestand tegen alcoholen en basen binnen
een pH-schaal van 7-14.
Als u moet reinigen met zo weinig mogelijk
vocht, zijn onze schuimspuiten de ideale
oplossing. Deze spuiten zijn ook verkrijgbaar met FKM en EPDM-dichtingen.
Daar bovenop en zoals het in de SOLO
traditie past, is er ook nog de gepatenteerde
schuimregelaar varioFOAM. Deze intelligente vernieuwing sluit het gevaar uit
van mogelijk contact met het spuitmedium
terwijl de spuitkop wordt verwisseld.
De schuimkwaliteit wordt immers ingesteld
door aan een groot, makkelijk te bedienen
regelwiel te draaien.

SOLO CLEANLine: Uitgebreid assortiment multifunctionele producten van
SOLOkwaliteit.

