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In 1948 begonnen Hans en Heinz Emmerich 

in het Duitse Sindelfingen met de 

ontwikkeling van 2 tact motoren en in Juni 

1948 werd de eerste motor daadwerkelijk 

gestart.   

   

Gebaseerd op deze motor werden er 

pompen, grasmaaiers en ook lichte 

brommers geproduceerd die vanaf 1949 op 

de markt kwamen. 

  

Vanaf 1950 komt Solo met motoren die 

draagbaar zijn en men koppelt de motor aan 

een slakkenhuis ventilator met daarboven 

een middelen tank. Door de motor wordt de 

ventilator aangedreven en de lucht die de 

ventilator aanzuigt wordt via een beweegbare 

uitblaasmond weggeblazen. Door in de 

uitgaande lucht zuigt vloeistof uit de middelen 

tank mee en deze vloeistof wordt daarmee 

vernevelt in de uitgaande lucht. Hiermee is de 

rug-motorspuit geboren en in veel tuinderijen 

en boomgaarden is wordt deze spuit methode 

sedert 1950 toegepast. 

Vanaf 1951 wordt het productieprogramma 

van Solo verder uitgebreid en verbeterd. En 

er komt een kleine grondbewerkingsmachine 

in het programma. 

   

Vanaf 1961 richt Solo zich meer en meer op 

de particuliere markt, naast motor spuiten 

worden er ook handbediende spuiten 

geleverd en worden er nieuwe modellen 

gazonmaaiers gepresenteerd. De 

onderneming groeit gestaag en er komen in 

meerdere landen vestigingen.  In 1970 wordt 

de mijlpaal van 500.000 rug-motorspuit 

bereikt. 
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In 1970 worden bromfietsen en een klein 

amfibisch voertuig in het programma  

   

opgenomen en komen er meerdere 

productielocaties om aan de stijgende vraag 

te kunnen voldoen. 

 

In 1980 wordt van Volvo de productie van 

buitenboord motoren overgenomen en komt 

Solo ook in deze markt met nieuwe 

producten. 

Vanaf 1981 komen er aggregaten en ook 

kettingzagen in het Solo programma.  

 

In 1991 komen er bosmaaiers in het 

programma en men maakt de overstap naar 

de USA.   

SOLO heeft in die periode ook veel last van 

bedrijven die de producten van SOLO 

kopiëren.  

Dit leidt vaak tot acties waarbij de producten 

van degene die de producten hebben 

gekopieerd worden vernietigd. 

Vanaf 2001 begeeft SOLO zich ook op de 

markt van energie en heeft producten om 

energie neutrale huizen en gebouwen te 

realiseren. 

 

Er komen nieuwe series kettingzagen en 

gazonmaaiers en in 2008 wordt het 60 jarig 

bestaan groots gevierd. 

 

De onderneming is anno 2016 

toonaangevend in de marktsegmenten 

waarvoor men producten maakt. 
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SOLO maakt ook motoren 

die gebruikt worden bij 

zweefvliegtuigen als 

hulpmotor. Men heeft 

hiervoor alle certificaten 

die nodig zijn om deze 

motoren te mogen leveren. 


