
SOLIS-traktOrIt  
Laatua järkIhIntaan

uuSI SOLIS-traktOrI eduLLISemmIn kuIn vuOSIa käytetty – 36kk/2000h takuuLLa.



mIkSI SOLIS? SOLIS 26 pihakoneena Porvoossa 

hankin Solis 26:sen pihakoneeksi Porvooseen koska 
se sopi tarpeisiini erittäin hyvin kokonsa ja moni-
puolisuutensa takia. koneella aurataan pihat talvisin 
ja tehdään polttopuut kesäisin.  
 
tykästyin Solikseen niinkin paljon, että päätin  
perustaa meille Solis-mielisille oman FB ryhmänkin, 
jotta voimme jakaa vinkkejä ja kokemuksia. traktori 
on toiminut käyttö tarkoituksessaan luotettavasti ja  
loistavasti.

Hyvää kannattaa aina odotella,  
Solis 75 täytti odotukset!  

Solis on palvellut hyvin ja koivuhalkoa syntyy talven 
varalle!  

75.n takanostolaite on todella helppo käyttää ja 
hallinta onnistuu ilman, että hyppii jatkuvasti  
kopissa. Samoin hydrauliikan kytkennät toimii  
hyvin. 
 
ainut ihmetyksen aihe oli kun kone sammui pie-
nellä viiveellä, kun laittoi voiman ulosoton päälle. 
Ongelma selvisi puhelinsoitolla huoltoon. Siellä 
on turvakytkin, joka pitää kytkeä päälle, näin kone 
toimii ilman sammuilua. Pitäisi lukea ja ymmärtää 
ohjekirja, turvallisuus ennenkaikkea! 

hydrauliikan venttiiliin kaipaisi lukitusta, nyt joutuu 
virittämään kumilenkin, jolla saa hydrauliikan pysy-
mään päällä, kun käyttää halkomakonetta. ehkä sii-
näkin löytyy jokin suunniteltu kikkaskonsti, pitänee 
opiskella aiheesta lisää! 

Solis 75 Sodankylässä
 
alpo osti Solis 75 -traktorin alkuvuodesta 2019.  
alpo on nyt työskennellyt Soliksensa kanssa liki 
vuoden, joten oli sopiva aika soitella ja kysellä mi-
ten vuosi on uuden laitteen kanssa vierähtänyt.

alpo kertoo ajaneensa Soliksella nyt reippaan 400 
h ilman ongelmia. Suurin osa tunneista on kertynyt 
kuluvana talvena lingotessa Sodankylässä teitä. 
Solis on kokonsa puolesta osoittautunut oivaksi 
lumikoneeksi pikkuteillä. alpon kone on varustettu 
etukuormaajalla joka on toiminut lumitöissä korvaa-
mattomana apuna.

Ihan ilman ongelmia ei selvitty, sillä yksi takalasi 
on hajonnut mystisesti ja itsekseen. uusi lasi löytyi 
maahantuojan varastosta heti, joten työt keskeytyi-
vät vain reiluksi vuorokaudeksi. muuten yhteiselo 
on sujunut ongelmitta. 3 VUOTTA

2000h
TAKUU

KATSO 
YOUTUBE-
VIDEOMME



SOLIS TRAKTORIT

LUOTeTTAVA  
VALmISTAjA 
Sonalika on maailman suurin traktorivalmistaja.  
Intian tehtaalta valmistuu vuodessa yli 300 000 traktoria. henkilöstöä  
on yli 5500 henkilöä, joista 400 tuotekehitysinsinööriä. yanmar omistaa  
30% yrityksestä ja teemme jatkuvaa tuotekehitystä yhteistyössä.  
Solis on markkinajohtaja Suomessa alle 55kw (2019 ja 2020) sekä Saksassa,  
Portugalissa ja ranskassa (alle 35kw koneet). Solis-traktoreita viedään  
yli 100 maahan ja euroopassa traktoreitamme myydään 32 maassa.

TAKUU
kaikilla traktoreillamme on 36 kk / 2000 h takuu. takuu kattaa sekä työt että  
varaosat koko takuuajan. Sonalika valmistaa joka päivä 400 traktoria ja olemme  
valmistaneet yli 1 00 00 000  traktoria.  
Solis-traktoreiden tekniikka on yksinkertaista, ei ylimääräistä tekniikkaa tai  
sähkölaitteita. yksinkertainen on kestävää ja toimivaa - toimivia tuotteita joihin uskomme. 

HUOLTO jA VARAOSAT
huolto- ja jälleenmyyjäverkostomme kasvaa tasaisesti. meillä on Suomessa kattava  
varaosavarasto. jälleenmyyjämme pitävät yleisimmät kulutusosat hyllyssä.  
mikäli jotain erikoisempaa hajoaa, yanmar toimittaa varaosat Saksan  
keskusvarastolta, jopa alle 24 tunnissa.

3 VUOTTA
2000h
TAKUU

Pidätämme oikeudet muutoksiin. kuvien traktoreissa lisävarusteita.



Loistava kone pihan hoitoon
Pienestä koostaan huolimatta oikea työkalu moneen työhön ja tarpeeseen.  
väkivahva kolme sylinterinen mitsubishin dieselmoottori yhdistettynä  
mekaaniseen 6+2 -vaihteistoon.  
 
Loistava valinta hevostalille, lumikoneeksi, pihan hoitoon tai vaikka  
klapikoneen eteen.

Saatavana kattava määrä työlaitteita ruohonleikkurista kaivuriin  
ja jyrsimestä perälevyyn.

3 VUOTTA
2000h
TAKUU

SOLIS 20 4WD

www.solis.fi



Pidätämme oikeudet muutoksiin. kuvien traktoreissa lisävarusteita.

3 VUOTTA
2000h
TAKUU

OMINAISUUDET SOLIS 20 4WD
moottori mitsubishi 3-syl. diesel / mLv-3e vesijäähdytetty
teho 20 hP
kuutiotilavuus 952cc
vaihteisto 6+2 synkronoimaton
vetotapa 2wd/4wd kytkettävissä
tasauspyörästönlukko kyllä
nopeus min 1,36km/h maks 17kmh
voimanulosotto kyllä 540/1000
takanostolaite 600kg Cat 1
jarrut Öljykylpyjarrut
vetokyky 1600kg
Polttoaine tankki 26l
Ohjaus hydraulisesti tehostettu
kääntösäde 2,3 m
Paino 970 + etukuormaaja 170 kg
Pituus 2735 (ilman etukuormaajaa)
Leveys 950
korkeus 1945 (turvakaaren yläosaan )
maavara 200
akseliväli 1420
hydrauliikka 14l/180bar edessä ja takana
etukuormaaja eurokiinnike, irroitettavissa ilman työkaluja
nostokyky 400kg

KATSO TRAKTORIeN HINNAT jA  
RAHOITUSeSImeRKIT www.solis.fi

möNKIjää 
mONIPUOLISemPI 
- SOLIS 20!

www.solis.fi



SOLIS 26 4WD

Nelivetoinen pientraktori  
markkinoiden parhaalla  
hinta-laatusuhteella
Solis 26 4wd on nelivetoinen ja moneen käyttöön soveltuva pientraktori. 
tällä kompaktilla, mutta tukevalla ja vakaalla koneella luonnistuvat  
piha- ja puutarhatyöt. Solis 26 soveltuu ammattikäytössä esimerkiksi 
maatilan- tai metsänhoidon aputehtäviin, kiinteistöhuoltoon tai  
puistokunnostukseen.

kolmisylinterinen mitsubishin dieselmoottori yhdistettynä mekaaniseen 
vaihdelaatikkoon takaa hyvän pusku- ja vetovoiman. 

Solis on erittäin edullinen ylläpitää ja helppo huoltaa. Se on testattu  
toimivaksi niin Suomen kylmässä talvessa kuin Intian polttavassa  
helteessä.

www.solis.fi

3 VUOTTA
2000h
TAKUU

Etukuormaaja,  
hytti ja etunostolaite  

lisävarusteina.
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Pidätämme oikeudet muutoksiin. kuvien traktoreissa lisävarusteita.

3 VUOTTA
2000h
TAKUU

Useita rengasvaihtoehtoja:  
Teollisuus  
23x8,5-12/33x15,5-16,5  
Nurmikko  
23x8,5-12/33x15,5-16,5  
Galaxy  
220/55r12/280/70r16   
Traktori  
6,5/80-12/280/70 r18   
Traktori  
7-14 ja 8,3-24 

OMINAISUUDET SOLIS 26 4WD
moottori  mitsubishi S3L2-3e, 26 hp, diesel 1318 cc StaGe v
vääntö  76,3 nm @ 2700 rpm
vetotapa  2Wd/4Wd mekaanisesti kytkettävä
vaihteet  6+2 
nopeus min/max  min 1,53 km/h maks 20 km/h
jarrut  Öljykylpyjarrut
tasauspyörästön lukko  kyllä mekaaninen
Ohjaustehostin  kyllä, hydraulisesti tehostettu
PtO voiman ulosotto  540e/1000
akku  12 v 65 ah
Laturi  12 v 42 a
takanostolaite  kyllä Cat 1, kolmipistekiinnitys
nostokyky  600 kg
vetokoukut  etuvetokoukku, takavetokoukku
Perävaunupistoke  7-nap
hydrauliikan ulosotto  17 L/180 bar 
Polttoainetankki  30 L
kääntösäde  2,3 m ( ilman jarruja)
renkaat (vakio)  edessä 6.00-12 takana 8.30-20
Paino  1055 kg peruskone, 1300 kg etukuormaajallla
akseliväli  1560 mm
konaispituus  2725 mm
kokonaisleveys  1058 mm (vakiorenkaat)
korkeus  2153 mm (turvakaareen kanssa)
maavara  jopa 40 cm riippuen renkaista
Lisäpainot  2 x 15 kg
turvallisuus  turvakaari majakalla
etukuormaaja euro-kiinnike nostokyky 500kg
Soveltuu tieliikenteeseen  kyllä, mukana tieliikennesarja

www.solis.fi



Solis 26 HST 
 hydromekaanisella  

vaihteistolla vaativalle  
käyttäjälle.

www.solis.fi

3 VUOTTA
2000h
TAKUU

OMINAISUUDET SOLIS 26 4WD HST
moottori  mitsubishi S3L2-3e, 26 hp, diesel 1318 cc StaGe v
vääntö  76,3 nm @ 2700 rpm
vetotapa  2Wd/4Wd mekaanisesti kytkettävä
vaihteet  hydrostaatti (poljin eteen/taakse ei kytkintä) 
 kahdella nopeusalueella
nopeus min/max  0-20kmh portaattomasti säädettävissä
jarrut  Öljykylpyjarrut
tasauspyörästön lukko  kyllä mekaaninen
Ohjaustehostin  kyllä, hydraulisesti tehostettu
PtO voiman ulosotto  540e/2100
akku  12 v 65 ah
Laturi  12 v 42 a
takanostolaite  kyllä Cat 1, kolmipistekiinnitys
nostokyky  650 kg
vetokoukut  etuvetokoukku, takavetokoukku
Perävaunupistoke  7-nap
hydrauliikan ulosotto  kyllä: kaksitoiminen takana 17.5l/min 
Polttoainetankki  30 L
kääntösäde  2,6 m
renkaat (vakio)  edessä 6.00-12 takana 8.30-20
Paino  1055 kg
akseliväli  1560 mm
konaispituus  2942 mm
kokonaisleveys  1058 mm (vakiorenkaat)
korkeus  2400 mm (turvakaareen kanssa)
maavara  250 mm
Lisäpainot  2 x 15 kg
turvallisuus  turvakaari majakalla 
etukuormaaja euro-kiinnike nostokyky 500kg
Soveltuu tieliikenteeseen  kyllä, mukana tieliikennesarja
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Solis 50 on suunniteltu monenlaisiin pieniin maa- ja metsätalouden  
tehtäviin. Se sopii erinomaisesti ratsastuskouluille, puutarhureille,  
marjanviljelijöille ja pientiloille. 

varustettu Cat2-nostolaitteella, jonka nostoteho on 1600kg.  
Pto 540e, jolla pyörität kätevästi klapi- ja pilkekoneet, jyrsimet,  
muokkaimet ym. työlaitteet. Lisävarusteena saatavissa etukuormaaja  
euro-kiinnikkeellä ja lisähydrauliikalla. 

Pienen kokonsa ansiosta helppo ajaa myös ahtaissa tiloissa.  
täyttää eu:n asettamat päästövaatimukset. moottorina Sonalikan oma  
3.1 litrainen vapaasti hengittävä 3-sylinterinen dieselmoottori.  
 
tätä moottoria on valmistettu jo vuodesta 2008. Intiasta löytyy yli  
80 000 kpl yli 30 000 tuntia ajettua traktoria, joissa on tämä moottori.

3 VUOTTA
2000h
TAKUU

SOLIS 50 4WD

Nelivetotraktori  
markkinoiden parhaalla  
hinta-laatusuhteella   

www.solis.fi



3 VUOTTA
2000h
TAKUU

www.solis.fi

Saatavana  
myös  
avomallina.

KATSO TRAKTORIeN HINNAT  
jA RAHOITUSeSImeRKIT www.solis.fi

OMINAISUUDET SOLIS 50 4WD
moottori  3.1l Sonalika diesel, vapaasti hengittävä diesel
teho  36.8kw/50hp 190nm/1200rpm
jarrut  Öljykylpy
vetotapa  2wd/4wd mek. valittava tasauspyörästön lukolla
vaihteet Saatavana 8+2 ja 12+12 vaihteistolla, kaksoiskytkin
kääntösäde  4.7m
takanostolaite  cat 2 maks 1600kg ja ajovoimanotto
Pto  540e ja ajonopeuden mukaan säätyvä. 
nostokyky nostokyky 1600kg Cat 2 kolmipistekiinnitys
etukuormaaja Lisävaruste, 800kg nostokyvyllä
hydrauliikka  vakiona 55l/min 
Ohjaus  hydraulisesti tehostettu
Pituus  3820mm
Leveys  1790mm
korkeus  2490mm
maavara  315mm
akseliväli  2200mm
Paino  2800kg 



SOLIS 75CRDi 4WD

monipuolinen ja  
tehokas työkalu 

nelivetoinen 75 hevosvoimainen traktori markkinoiden  
parhaalla hinta-laatusuhteella.

vakivahva 75 hevosvoimainen, nelisylinterinen nelivetotraktori 
maatiloille, metsään ja pihakoneeksi. euroopan ulkopuolella  
tämä traktori myydään 110 hevosvoimaisena. euroopassa  
moottori on ohjelmallisesti kuristettu 75 hevosvoimaan  
päästövaatimuksien takia.

Solis 75 sopii loistavasti heinänpöyhintään, mansikkatiloille  
ja perunan viljelyyn - vetää hyvin neljärivistä auraa. erittäin  
taloudellinen ja oiva valinta esim. paalinkantoon, auraukseen...

3 VUOTTA
2000h
TAKUU
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OMINAISUUDET SOLIS 75CRDi 4WD
moottori  Sonalika 4105Ctd CrdI 75 hp
moottorityyppi  turboahdettu ja välijäähdytetty, diesel (ei ureaa)
Suurin teho / vääntö  75 hp 336 nm @ 2000 rpm 
jarrut  Öljykylpy, perävaunun jarruventtiili vakiona
vetotapa  2Wd/4Wd kytkettävissä
nopeus  min 1.38 km/h, vakiorenkain 30km/h
vaihteisto  12+12 Carraro, mekaanisella suunnanvaihtajalla
tasauspyörästönlukko  kyllä mekaaninen + ajovoimanotto
Pto  540/540e
Ohjaus  hydraulisesti tehostettu
huippunopeus  32 km/h
akku  12 v 110 ah
Laturi  12 v 90 a
takanostolaite 3000kg Cat 2
nostokyky  3000kg Cat2
etukuormaaja nostokyky 1200kg, saatavana lisävarusteena
hydrauliikan tuotto  55l/ min / 180bar 2+2 
Polttoainetankki  88L
vakiorenkaat  edessä 11.2-24, takana 16.9-30 Bkt
akselit Carraron etu- ja taka-akselit
Paino  3500 kg
akseliväli  2216 mm
Pituus  4285 mm
kokonaisleveys  2085 mm, erikoiskapea nerO 1450 mm
korkeus  2590 mm
maavara  vakiona 340 mm , rappuset muutettuna 440 mm

Saatavana myös 1450 mm erikoiskapea versio.

www.solis.fi



SOLIS 90CRDi 4WD

Tehokas traktori  
kaikkeen työhön  

Solis 90 ei kalpene valtamerkkien kanssa vertailussa.  
edullinen hankintahinta ja kestävä perustekniikka.  
ei robottivaihteistoja eikä tietokoneita.  
Perinteinen Carraron vaihteisto mekaanisella suunnanvaihdolla.  
Carraron etu ja taka-akselit. 
 
tilava ja tasapohjainen hytti varustettuna ilmastoinnilla ja radio/
usb-soittimella. hytti tekee Solis-traktorilla työskentelystä mukavaa. 
hytin suuret ikkunat lisäävät näkyvyyttä jokaiseen suuntaan.

www.solis.fi
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katso hinnat ja rahoitusesimerkit: www.solis.fi

OMINAISUUDET SOLIS 90CRDi 4WD
moottori  Sonalika 4.1l 4 Syl commonrail turbo diesel
teho  90hv 375nm 2200rpm
vetotapa  2/4wd sähköisesti kytkettävä
vaihteisto  Carraro 12+12 (3aluetta) mekaaninen suunnanvaihto,  
 synkronoitu
nopeus (vakiorenkain)  min 1.32 km/h max 37 km/h
tasauspyörästönlukko  kyllä mekaaninen
Pto  540/540e
takanostolaite  3000kg cat 2
etukuormaaja nostokyky 1200kg
Ohjaus  hydraulisesti tehostettu
akku  12v 110ah
Laturi  12v 90a
hydrauliikantuotto  55L/180 bar, 2+2
 perävaunun jarruhydrauliikka
Polttoainetankki  88l
vakiorenkaat  12.4x12 8.3x36 Bkt
Paino  3470kg
Pituus  4285mm
Leveys  2085mm
korkeus  2665mm
maavara (vakio renkain )  385mm
akseliväli  1640mm
kääntösäde  5.8m

www.solis.fi



SOLIS 75N / 90N CRDi 4WD

Kapea traktori  
erikoisviljelyyn
kapea 75 tai 95 hevosvoimainen traktori erikoisviljelyyn. Leveys vakiona  
ainoastaan 1450mm( kapeammilla renkailla 1358mm) . Soveltuu loistavasti  
ruiskutukseen, hedelmä ja mansikka tiloille heppatalleille lananvetoon... 
 
todella ketterä traktori ahtaisiin paikkoihin. tekniset ominaisuudet kuten  
leveämmillä 75 ja 90 Solis-traktoreilla. 

erikoiskapeiden mallien kapeus vain 1450 mm tai jopa vain 1358 mm. 
 

www.solis.fi
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Katso kaikki  
lisävarusteet: www.solis.fi

www.solis.fi
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Katso kaikki  
lisävarusteet: www.solis.fi

www.solis.fi



LI
SÄ

V
A

R
U

ST
E

E
T

Katso kaikki  
lisävarusteet: www.solis.fi
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SOLIS SIIN
Ä - T

YÖKALU M
ONEEN TARPEESEEN
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1
SOLIS NUMEROINA  

TUOTANTO- 
KAPASITEETTI 300 000  
TRAKTORIA VUODESSA

YHTEIS- 
TYÖSOPIMUS 

YANMAR  (JAPAN)  

MAAILMAN 
SUURIN  

TRAKTORIVALMISTAJA

EDUSTUS YLI  
100 MAASSA 

TYÖNTEKIJÖITÄ YLI 5000, 
TUOTEKEHITYKSESSÄ  

YLI 400 HENKILÖÄ

SOLIS JÄLLEENMYYJÄSI:

www.solis.fi
Pidätämme oikeudet muutoksiin. kuvien traktoreissa lisävarusteita.

Solis on Suomen markkinajohtaja  
pienissä alle 90 hp traktoreissa!
1.1.2021 - 26.7.2021 välisenä ajanjaksona Solis valtasi 190 rekisteröidyn  

traktorin määrällään selkeän kärkipaikan tilastoissa.


