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spar tid og penge med solus professionelle produkter

Mange års erfaring i rådgivning og salg af Solus-produkter.
Du får altid kvalificeret rådgivning hos os.

Vi har det DU skal bruge!

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker,
boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug.
Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret.
Spar tid og penge med Solus professionelle produkter,
der kan komme hvor store og tunge m
 askiner ikke kan.
Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark.

Wima/Solus A/S
Lisenborgvej 6
Bølling
6900 Skjern
Tlf. 97 36 80 88
Fax 97 36 82 17
www.solus.dk

Made in Denmark

Lidt om Solus …
Solus startede ud som to selvstændige firmaer. Wima, der var kendt for sine tipvogne,
grisevogne og wirehejsvogne, købte Solus-fabrikken af Vagn Egsgaard, der gik på pension. Solus laver minivogne, specialvogne og slamsugere. Derfor hedder firmaet nu Solus.
Solus har eksport til Norge, Sverige, Rusland, Polen, Færøerne og Grønland.
Solus har mange specialprodukter på repertoiret. Mange af dem er blevet til efter kundeønsker, og siden hen har Solus så sat dem i produktion. Et af produkterne er en vogn
til kirkegårde.

Jens Horsbøl

– Det var en kirkegårdsgraver, der efterspurgte en vogn, som var smal nok til at den
kunne være på stierne, og med mulighed for at dreje vognen, inden jorden tippes ned i
graven.
Og så gik udviklingen i gang hos Solus, og det lykkedes at fremstille en vogn til det brug,
og den er blevet ganske populær på kirkegårde. Solus laver kundetilpassede mini- og
store slamsugere, vogne på helt op til femten ton, leverer undervogne til saltspredere og
lukkede vogne, der er beregnet til at blive koblet sammen med en løvsuger. Vognen fungerer nærmest som en lille container. Derudover producerer Solus også højtryksspulere.
Men uanset hvordan man vender og drejer tingene, er det næsten umuligt ikke at komme
ind på vindmøller, når man kommer ind på Wimas og Solus’ historie. Solus havde i 2005
100 års jubilæum og for 100 år siden havde produktionen ikke meget med vogne at gøre,
der blev fremstillet vindmøller i stedet. Og så har Solus i en periode endda været ejet af
den store vindmølleproducent Vestas.
Men også Wima har en fortid inden for vindmøller. Her har man i mange år haft vindmølleservice på de vindmøller, hvis garanti var udløbet. Derudover har Wima solgt brugte
vindmøller til udlandet.

Besøg vores hjemmeside www.solus.dk
Her vil du kunne finde yderligere oplysninger om vores firme samt hele vores produktprogram. Her vil også være mulighed for at hente relevante prislister samt diverse vejledninger. Hjemmesiden bliver løbende opdateret.
God fornøjelse med gennemlæsningen af brochuren. Vi vil se frem til evt. at høre fra dig.

Venlig hilsen
Solus A/S

Minivogne
■ ATV-vogne
■  Kranvogne
■  Renovationsvogne
■ Specialvogne
■ Slamsugere
■ Spulevogne
■ Vandvogne
■

 Gyllevogne
■ Saltsprederundervogne
■  Tagrensere
■

solus 0.5-2

solus 1.0 -4

Solus 0.6 -2

ATV-vogne

0.5-2

0.5-2 med stort lad

0.5-2

0.5-2

0.5-2 med buet trækstang

0.6-2

0.6-2

1.0-4 med
forhøjningssider

1.0-4 med gittersider

1.0-4 med redskabskasse

Solusvogn monteret med kuskesæde

Solus ATV-vogn 1.0-4

1.0-4

1.0-4 boogie

Solus minivogne …
er kraftigt byggede vogne der er
forsynede med drejekrans som
sikrer en stabil styring i forbindelse
med den solide træktriangel.

solus 1.0 -2
solus 2.0 -2

Solus ATV-vogn

1.0-2

1.0-2 med presenningsoverdækning

1.0-2 med påløbsbremser

1.0-2 med højtip

1.0-2
med løvsugerudstyr

1.0-2 med forhøjningssider

2.0-2

2.0-2 med højtip

Vidste du …

2.0-2

2.0-2 med store hjul - beregnet til golfbaner

2.0-2

2.0-2 med boogie og forhøjningssider

at for begge typer vogne gælder det, at de er monteret med
et prima lad, velbeslået med
u-jerns kantskinner og kraftige
hængsler samt lukkebeslag
med låseanordning. Såvel sider
som bagsmæk er nedklappelige. Vognene er meget anvendelige i forbindelse med mindre
traktorer for arbejde i park- og
idrætsanlæg, golfbaner, kirkegårde samt til boligselskaber
m.m.

solus 3.0 -2
solus 3.0-4
solus 4.0 -2

3.0-2

3.0-2 med store dæk

3.0-2 med løvsugerside

3.0-2 med højtip

3.0-2

4.0-2

3.0-2 med trevejstip

3.0-4 med tip

4.0-2 med forhøjningssider

Indregistrering eller ej!!
Vidste du det?
På offentlige vejområder må traktorer, der ikke er registrerede eller godkendte, anvendes til renholdelse, snerydning eller lignende. Traktoren kan således f.eks. bruges til kørsel med påmonteret fejemaskine, græsslåmaskine
eller sneplov, altså tilfælde, hvor der udføres et arbejde på vejen.
Derimod må traktoren ikke bruges til transport.

4.0-2 med løvsugerside

En traktor, der anvendes til bortkørsel af sne, gadesnavs eller græs, skal være
registreret.

Bremser på vogntog
På traktorvogntog skal mindst 50% af den samlede, faktiske vægt hvile på de bremsende hjul.
I figurerne til højre viser vi, hvor bestemmelsen
netop er opfyldt. De bremsende hjul er angivet
med et »B«.

1000 kg

2000 kg

1000 kg

3000 kg

500 kg

500 kg

2000 kg

4.0-2 med højtip

Solus

5.0 -2

solus

8.0 -4

Solus

6.0 -2

solus 10.0 -4

Solus

6.0 -4

5.0-2

6.0-2

6.0-4

6.0-4

8.0-4 boogie

8.0-4 med hydraulisk bagsmæk

8.0-4 med boogie

8.0-4

10.0-4 med affjedret boogie

8.0-4

Tekniske data

solus 0.5-2

solus 0.6-2

solus 1.0-2

solus 1.0-4

solus 2.0-2

solus 3.0-2

solus 4.0-2

solus 5.0-2

solus 8.0-4

Nyttelast . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kg
Egenvægt . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kg
Ladlængde . .  .  .  .  .  .  .  . mm
Ladbredde. .  .  .  .  .  .  .  .  . mm
Sidehøjde . .  .  .  .  .  .  .  .  . mm
Sidemateriale . .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hjul og dæk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sporvidde . .  .  .  .  .  .  .  .  . mm
Læssehøjde . .  .  .  .  .  .  . mm
Lysanlæg. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

500
60
1500
900
200
Vandfast finer
400✕8-6
700
500
Nej

600
210
1500
900
200
Alu sider
18,5–8,5✕8
700
580
Nej

1000
240
2000
1000
240
Vandfast finer
600✕9-6
830
650
Ja

1000
80
2000
1000
200
Vandfast finer
400✕8-6
800

2000
320
2500
1250
240
Vandfast finer
200✕14,5-6
930
670
Ja

3000
720
3000
1500
350
Vandfast finer
10,0/75✕15,36
930

4000
820
3500
1900
400
Vandfast finer
11,5/80✕15,3
930
800
Ja

5000
xx
xx
xx
xx
Vandfast finer
0✕0
xx
xx
xx

8000
xx
xx
xx
xx
Vandfast finer
0✕0
xx
xx
xx

Nej

Ja

kranvogne
2.0 -2 Hiab kran

5.0 -2 hmf kran

2.0 -4 HMF kran

6.0 -2 hmf kran

2.0-2 med HIAB kran

2.0-2 med HIAB kran

2.0-4 kranvogn

2.0-4 kranvogn

5.0-2 kranvogn

5.0-2 kranvogn

HMF kran

5.0-2 kranvogn

5.0-2 værktøjsskab

5.0-2 kranvogn

5.0-2 kranvogn

6.0-2 kranvogn

5.0-2 kranvogn

Traktorlad

stiga

Belos Trans-pro

Vitra traktor

New holland

holder

Belos trans-pro 3440 traktorlad

Trans-pro 54-44

Traktorlad til trans-pro 3440

Vitra med traktorlad

Løvsuger-traktorlad

Stiga med traktorlad

New Holland med traktorlad

Holder traktorlad

Holder traktorlad

Holder traktorlad

Holder 250 traktorlad

kirkegårdsvogne

renovationsvogne

1.5-2

2-4 containerlift

1.5-4

6 containerlift

1.5-4 kirkegårdsvogn

1.5-4 kirkegårdsvogn

1.5-4 kirkegårdsvogn

2.0-2 med renovationslift

2.0-2 med renovationslift

Containervogn

Containervogn

Containervogn

Solus renovationsvogn 6 lifte

Solus renovationsvogn 6 lifte

Containervogn hæv og sænk af hjul

Solus containervogn

Solus renovationsvogn 6 lifte

2.0-4 med HMF

Solus renovationsvogn

specialbyggede vogne

2.0-4

Solus 6.0-4 ladvogn

6.0-4

Solus toiletvogn

Solus halmvogn

Solus kabelvogn

Transportvogn til rendegraver

Solus madcontainervogn

Solus lysanlæg

Solus lad til en golfbil

Kroghejsevogn med lastbilkran

Solus postvogn

Solus pallevogn

Solus parkeringsstativ til saltspreder

st
st
st
st

750
2000
3000
4000

slamsugere
st 5000
st 6000
st 8000
st 10000

Kombi-slamsuger/spulevogn

Solus ST 750

Solus opbygger kundespecificerede slamsugere på eget maskinværksted. Kunden og Solus finder i fællesskab frem til hvad krav og behov kunden har til sin
nye slamsuger. Efter at der er fundet frem til tankstørrelse og inddeling, antal
aksler og hjulstørrelser, kapacitet og typer på pumper, samt hvilke slangeruller
og øvrigt udstyr der skal være på køretøjet udarbejder Solus et tilbud på netop
dette køretøj.

ST 750 med benzinmotor

Solus ST 2000 med benzinmotor

Solus ST 3000

Solus ST 4000

Solus Combi ST 4000

Solus ST 5000 lastbilmontering

Solus ST 5000 med sugetårn

Solus ST 5000 med sugetårn

Solus ST 5000

Solus ST 8000

Solus ST 8000

Solus ST 8000

spulevogne
sp 3000
sp 6000

vandvogne
2000 liter
3000 liter
5000 liter
8000 liter

Solus SP 3000

Solus slangetromle

Solus SP 6000

Solus SP 6000

Solus dobbelt slangetromle med udklap

Solus fjernbetjening

Solus SP 6000

Solus selvansugende pumpe

Solus vandvogn 2000 liter

Solus vandvogn 3000 liter

Solus vandvogn 5000 liter
Solus Vandvogn 3000 til vanding af ridebaner og -haller

GV 4000
GV 5000
GV 6000

gyllevogne
GV 8000
gv 10000
gv 12000

Solus GV 5000

Solus GV 6000 med Elbapumpe

Solus GV 6000 med gyllekanon

Solus GV 10000

Solus GV 8000

Solus GV 8000

Solus GV 12000

Solus renseluge

Solus justerbar træk

Solus GV 8000 med åben bagluge

saltspredervogne
Lasteevne 0.5-15 tons

Vognaksler
Da loven i dag påbyder brug af
bremser på påhængsvogne, omfatter vort sortiment nu også de italienske GKN vognaksler med påbyggede bremser.
Solus saltsprederundervogne

Udvalget er meget omfattende, vi
er leveringsdygtige i mange størrelser, fra lasteevne 1.500 til 16.000
kg og kombinationer af akselbredder og fælgtyper.
Kan leveres med kpl. hjul som totalløsning forhør nærmere derom.

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Du kommer på den rette side af
loven til markedets absolut bedste
pris.

Bremsecylindre
Hydrauliske bremsecylindre i forskellige størrelser og monteringsmuligheder.
Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Vi lagerfører 20, 25, 30 og 35 mm
cylinderstørrelse forberedt til både
rund og firkantet akselprofil.
Med Gesco bremsecylinder i kombination med GKN bremseaksel har
du den perfekte løsning til dine påhængsvogne.

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Trinbræt

Solus reservedele

Solus vognaksler

Tecnoma haveog parksprøjter

solus pumper
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