
A Sonalika International jelenleg 41-féle modellt gyárt, amelyből 
hatot kifejezetten európai piacokra szánnak. 

A Solis 20 és 26 modellek motorján kívüli összes modell motor-
ját, váltóját saját maga készíti. Azaz 100% Solis.

A Solis 20 és 26 modellek kis kompakt méretükkel és az eh-
hez társuló fordulékonyságukkal és a magas műszaki tudásukkal 
tűnnek ki a kategóriából. A traktort 3-hengeres Mitsubishi MVL 
ipari motor kulturált járása és nagy nyomatéka teszi élvezetessé, 
amit a több mint 800 kg-os tömegű traktor képes kihasználni 

úgy, hogy a gép teljes szélessége 95 cm és a teljes hossz sem 
haladja meg a 250 cm-t. Ugyanakkor a felépítésének köszönhe-
tően a gép házikertekben és állattartó telepeken is használható, 
csakúgy, mint kommunális célokra, hiszen szerelhető rá front-
függesztés és homlokrakodó is. Emelőművének 500 kg-os kapa-
citása pedig bőségesen elegendő a hozzá illő teljesítményigényű 
eszközök tartós üzemeltetésére. A 20 és 26 modellek optimáli-
san használhatók akár sorközművelésre is, mivel nyomtávjuk 75 
cm. A korszerű műszerfal könnyen és gyorsan áttekinthető és 
informatív.

A kategória nehézsúlyú bajnoka, a 2,9 
literes motorjával és 8 előre- és 2 hát-
rameneti fokozatú váltójával a legmasz-
szívabb ellenálló-képességű, mindent 
tud, mint a nagyok, klímás kabinnal, 
légfékkel, EHR-rel is szerelhető op-
cionálisan, míg öntömege 2,6 tonna, 
így akár 10 tonna össztömegű pótkocsi 
vontatására is alkalmas. Ugyanekkor a 
szervókormány és az oldal elhelyezésű 
váltókarok komfortossá és praktikussá 
teszik a gépet, igazi univerzalitása pedig 
a 130-150 cm-ig állítható nyomtávjában 
rejlik. Kényelmesen befordul a sorok 
közé, hiszen a gép hossza csak 3,8 méter. A gép paramétereinek 
köszönhetően alkalmas kertészetekben, állattartó telepeken uni-
verzális munkákra, hosszú éveken át szolgálva gazdáját. Ehhez ki-
váló segítség az 1,6 tonnás emelőmű-teljesítmény.
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Robusztus, erős híd és emelőmű

A traktor az ergonomikus és praktikus kabin-

nal és az oldalon kívülről elhelyezett szűrővel
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Akciós ár: 2 MFt+ÁFA
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Akciós ár: 4,2 MFt+ÁFA

Míg öntömege max 2,8 tonna, így akár 11 
tonna össztömegű pótkocsi vontatására is 
alkalmas. Ehhez megfelelő teljesítményt a 
3,7 literes motor szolgáltatja. Ugyanekkor 
a szervókormány és az oldal elhelyezésű 
váltókarok komfortossá és praktikussá 
teszik a gépet, igazi univerzalitása pedig 
a 140-180 cm-ig állítható nyomtávjában 
rejlik. A váltója 12/12 sebességfokozatú 
szinkronizált irányváltó. A gép gyors, for-
dulékony és dinamikus, emelőmű-teljesít-
ménye 2,5 tonna.
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A motortér könnyen áttekinthető és letisztultElektrohidraulikus emelőmű-szabályozás  

és a sebességváltó karja

60
Akciós ár: 4,8 MFt+ÁFA

A korszerű műszerfal könnyen és gyorsan áttekinthető és informatív

Az irányváltó  

és TLT kapcsoló A TLT és az összkerékhajtás kapcsolókarjai
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Akciós ár: 2,5 MFt+ÁFA



75 N
Alapkivitel a digitális klímaberendezés a 75 és  

a 90-es modelleknél és tekintélyes méretű a kabin

keskeny, ültetvény-változat

75Akciós ár (kabinnal, klímával):  7 MFt+ÁFA

75N

Akciós ár (kabin nélkül): 

5,5 MFt+ÁFA

90Akciós ár (kabinnal, klímával): 7,5 MFt+ÁFA

20 26 50 60 75 75N 90

Motor típusa
Mitsubishi MVL-

3E motor
Mitsubishi S3L2 

motor
3102 EL 4100 FL 4100 FLT 4100 ELT 4105 FLT

Hengerek száma 3 3 3 4 4 4 4

Lökettérfogat (cm³) 952 1318 2893 3707 3707 3707 4087

Turbó nincs nincs nincs nincs van van VAN

Motor hűtés víz víz víz víz víz víz

Teljesítmény (kW/LE) 14/20 18/26 37/50 44/60 55/75 55/75 66/90

Üzemanyagtartály (liter) 30 30 55 65 78 73

Sebességi fokozatok 
előre/hátra

6/2 6/2 8+2 12/12 12+12 12+12 12+12

Differenciálzár hátul igen igen igen igen igen igen igen

Sebességváltó mechanikus mechanikus mechanikus Szinkron váltó Szinkron váltó Szinkron váltó szinkron váltó

Irányváltó nincs nincs nincs van van van van

Menetsebesség (km/h) max 14,5 17 max 30 max 32 max 32 max 32 max 32

Fék száraz dobfék olajfürdős tárcsafék olajfűrdős tárcsafék olajfűrdős tárcsafék olajfűrdős tárcsafék olajfűrdős tárcsafék olajfürdős tárcsafék

Kardántengely fordulata 
(r/min)

540/540E/1000 540/540e/1000 540 540/540E 540/540 E 540/540E 540/540E

Kardán kapcsolása mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus

Kormányzás mechanikus hidrosztatikus szervó szervó szervó szervó szervó

Hidraulika emelő 
kapacitása (kg)

500 600 1600 2500 2500 2500 2500

Emelőmű kivitele Cat 1N Cat 1N Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2

Hidraulika szivattyú  
(l/min) (bar)

16 l/min 20 l/min 55 58 58 58 58

Saját tömeg (kg) 810 1055 2445 2685-2885 2665-2950 2886 3150

Hossz (mm) 2310 2705 3820 4160 4160 4150 3980

Szélesség (mm) 970-1205 970-1205 1810 2043 2043 1475 2000-2400

Hasmagasság (mm) 205 225 315 365 375 297 405

Tengelytáv (mm) 1420 1560 1980 2260 2370 2216 2350/2240

Összkerékhajtás igen igen igen igen igen igen igen

Fordulókör átmérő (m) 4,2-4,7 5,5-6,3 7,1-9,4 8,5-9 8,5-9 6.7

Alap gumizás: 5 x 12, 8 x 18 6X12; 8,3X20 9,5 x 20; 13,6 x 28 9,5 x 24, 16,9 x 28 11,2 x 24, 16,9 x 30 8*18, 14,9*24

Kabin opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális van
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Öntömege max 3,5 tonna, így akár 14 tonna össztöme-
gű pótkocsi vontatására is alkalmas. Ehhez a megfelelő 
teljesítményt a 4,09 literes motor szolgáltatja. Ugyan-
ekkor a szervókormány és az oldal elhelyezésű váltó-
karok komfortossá és praktikussá teszik a gépet, igazi 
univerzalitása pedig a 140-180 cm-ig állítható nyomtáv-
jában rejlik. A váltója 12/12 sebességfokozatú szinkroni-
zált irányváltó. A gép gyors, fordulékony és dinamikus, 
emelőmű-teljesítménye 2,5 tonna.

75 és 90

A Solis 75 N szuperkeskeny kivitel, a gép a Solis 60 alapjaira épül. Erő-
sített véglehajtást kapott, a megnövelt motorteljesítmény miatt, illetve 
a tengelyek a speciális igényeknek megfelelően lettek kialakítva. Öntö-
mege max 2,6 tonna. Ehhez a megfelelő teljesítményt a 3,7 literes tur-
bó feltöltésű motor szolgáltatja. Ugyanekkor a szervókormány és az oldal elhelyezésű 
váltókarok komfortossá és praktikussá teszik a gépet, a gép szélessége 110-140 cm-ig 
állítható. A váltója 12/12 sebességfokozatú, mászófokozatos, szinkronizált irányváltó.  
A gép gyors, fordulékony és dinamikus, emelőmű-teljesítménye 2,5 tonna.
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