Laitteet kotiin ja puutarhaan

Tuoteluettelo

2019

Voimassa 1. lokakuuta 2018 alkaen. Aikaisemmin julkaistut tuoteluettelot eivät ole voimassa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

UUTUUDET 2019
GLORIA-TUOTELUETTELOSSA

UUTUUS

FOAMMASTER FM 30
– kompaktit laitteet

GLORIA-TUOTELUETTELON UUTUUKSIA 2019

ajoneuvon puhdistukseen

GLORIAN tuotevalikoimaan lisätään
nyt 3 l:n vaahtoruisku, joka täydentää 1 l:n käsiruiskua ja 5 l:n paineruiskua. FM 30 levittää tuotesarjan
muiden tuotteiden tapaan tehokkaasti puhdistusvaahtoa. Paukkaukseen
sisältyvä vaahtopatruunasarja mahdollistaa vaahdon joustavan säätämisen.

THERMOFLAMM BIO
PLUSSAA MUKAVUUDESTA JA TEHOKKUUDESTA
GLORIA esittelee nyt Thermoflamm bio -tuotevalikoimansa lämpöön perustuvaan tapahtuvaan rikkaruohojen torjuntaan ilman
kemikaaleja.
Laitteiden väritys noudattaa uutta rohkeaa kelta-sinistä värimaailmaa. Sekä lähtötason Classic-mallien että Comfort- ja Professionalmallien tuotenimeen liitetään jatkossa sana PLUS. Myös
laitteiden ergonomia ja suorituskyky ansaitsevat PLUSmaininnan.
Laitteiden käsiote on aiempaakin miellyttävämpi ja ergonomisempi, ja kattava tekninen päivitys parantaa niiden suorituskykyä
ja käyttöikää.
www.thermoflamm-bio.de

prima 5 PLUS paineruisku
happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden levitykseen
GLORIA tarjoaa uudelle puutarhakaudelle kestävän
prima 5 PLUS -paineruiskun.
Siinä on happoa kestävät EPDM-tiivisteet sekä
muovinen suihkuputki ja suutin, joten se soveltuu
ihanteellisesti happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden levitykseen. Lisäksi ruisku kestää etikkahappoa enintään 10 %:n pitoisuuteen asti.
www.gloria-garten.de

JÄLLEENMYYJÄPORTAALI
Tarkempia tietoja tuotenostoista, myynninedistämistoimista ja vapaasti ladattavissa olevasta kuva- ja videomateriaalista on GLORIAjälleenmyyjäportaalissa
osoitteessa:

www.gloriagarten.de/
haendlerportal
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GLORIA HAUS- UND GARTENGERAETE GMBH
ALKUPERÄINEN VUODESTA 1947

Yli 70 vuoden ajan GLORIA on tuottanut korkealaatuisia ja teknisesti
valmiita ruiskuja ja puutarhatyökaluja. Yritys on perustettu vuonna
1945 Güterslohissa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Saksassa.
Se on johdonmukaisesti keskittynyt pumppujen, paineruiskujen sekä
puutarhanhoitotuotteiden kehittämiseen.
GLORIA-tuotteita käytetään kaikkialla puutarhassa, kasvihuoneessa
ja kotitalouksissa. GLORIAN tuotevalikoima ulottuu kauniisti muotoiluista, tehokkaista käsiruiskuista monenlaisiin muovista valmistettuihin paineruiskuihin sekä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä
valmistettuihin tehokkaisiin, suurtehopaineruiskuihin. Tuotevalikoimaa täydentävät reppuruiskut, joiden 12 – 18 litran tilavuus on tavanomaista suurempi.
Käytännölliset puutarhatyökalut täydentävät tuotevalikoimaa. Thermoflamm bio -tuotesarja rikkaruohojen luonnolliseen torjuntaan
ilman kemiallisia aineita ja pintojen ja saumojen puhdistukseen
tarkoitettu BrushSystem -tuotesarja ovat esimerkkejä korkealaatuisista apuvälineistä, joita voidaan käyttää puutarhassa, ajotiellä ja kaikissa rakennuksen kohteissa.
GLORIAN jatkuva pyrkimys tarjota asiakkaalle lisäarvoa parantamalla
laatua ja helppokäyttöisyyttä on tehnyt meistä yrityksen, joka on tuo
ensimmäisenä markkinoille innovatiivisia tuotteita. Yritys on historiansa aikana saavuttanut säännöllisesti uusia puutarhatekniikkaan liittyviä virstanpylväitä. Viime vuosina tuotteet, kuten AutoPump, Thermoflamm
bio
-tuotevalikoima
ja
sähkökäyttöinen
MultiBrush-monitoimiharja, ovat saaneet alalla suurta huomiota.
GLORIA on yksi johtavista kasvinsuojeluun ja - hoitoon tarkoitettujen
ruiskujen valmistajista. Kelta-siniset laitteet valloittavat maailmaa vähän kerrassaan. Jo nykyään ne ovat monissa maissa puutarhanhoidosta kiinnostuneiden tuttuja apuvälineitä.

www.gloria-garten.de
www.industrial-sprayers.de
info@gloria-garten.com

GLORIA-LAATU ENEMMÄN KUIN PELKKÄ SANA
GLORIA-tuotevalikoima perustuu vuosikymmeniä kestävään perinteeseen ja kokemukseen. Asiakkaidemme tarpeet ovat aina olleet
keskeisellä sijalla kehittäessämme uusia ja innovatiivisia tuotteita.
Tuloksena ovat luotettavia ja tehokkaita ruiskuja ja puutarhatyökaluja, jotka toimivat käyttäjäystävällisyyden, ergonomian ja laadun
mittapuuna.
Tuotteidemme valmistusprosessissa käytetään ainoastaan korkealaatuisia materiaaleja, joiden laadun tunnemme. Valmistusolosuhteille ominaista ovat huipputekniset tekniset laitteet, kokeneet työntekijät ja säännöllinen laadunvalvonta. Lisäksi GLORIA
Profiline -sarjan teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettut mallit tuotetaan yksinomaan Saksassa. Made in Germany merkitsee yrityksessämme edelleen korkeimpia laatuvaatimuksia.
GLORIA-tuotteet valmistetaan ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti. Se merkitsee tuotteiden ja palveluiden kestävää ja yhdenmukaista laatua. Riippumattomilta organisaatioilta saadut palkinnot kertovat erinomaisesta turvallisuustasosta, voimassa olevien
määräysten noudattamisesta ja tuotteidemme esimerkillisestä
suunnittelusta.
Jotta asiakkaamme voivat myös pitkällä tähtäimellä hyötyä GLORIA-laitteiden laadusta, GLORIA antaa 10 vuoden takuun kaikkien
tuotteidemme varaosien saatavuudelle.
GLORIA Haus- und
Gartengeraete GmbH
Daermannsbusch 7 • D-58456 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 / 700-0
Fax: +49 (0) 2302 / 700-46
Sales & Marketing
Edisonallee 15 • D-89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 (0) 731 / 14060-560
Fax: +49 (0) 731 / 14060-53

ELASTOMEERIT · SYMBOLEIDEN MERKITYS

GLORIA-tuotteiden tiivisteissä käytetyt elastomeerit
LYHENNE

TUNNETTU
TUOTENIMI

OMINAISUUDET

KÄYTTÖTARKOITUS

NBR

Perbunan®

Monikäyttöinen, erittäin joustava synteettinen kumi, jolla on
hyvät mekaaniset ominaisuudet ja yleisesti hyvä
turpoamisenkestävyys.

GLORIAN kasvinsuojeluaineiden
ruiskuissa ja kaasulaitteissa yleisesti
käytetty tiivistemateriaali.

FKM

Viton®

Teolliseen käyttöön tarkoitettu elastinen synteettinen kumi.
Kestää erittäin hyvin hiilivetyjä (öljyt, rasvat, liuottimet).
Korkea kemiallisten aineiden ja lämpötilan kestävyys ja
vanhenemisenkestävyys.

Profiline-suurtehopaineruiskuissa ja
erityiskohteissa käytetty
tiivistemateriaali.

FKM+

Viton® Plus

Elastinen teolliseen käyttöön tarkoitettu synteettinen kumi,
jonka fluoripitoisuus on korkea. Kestää erittäin hyvin hiilivetyja
parafiinipitoisia aineita. Kestää hyvin erityisesti liuottimia
sisältäviä aineita.

Soveltuu liuotinpohjaisten aineiden,
kuten jarrujen ja vanteiden puhdistukseen käytettyjen aineiden, tervan- ja
tahranpoistoaineiden sekä
kuminhoitoaineiden levitykseen.

EPDM

Buna EP®

Kestää erittäin hyvin emäksiä ja happoja. Kestää heikosti
hiilivetyjä.

Käytetään puhdistus- ja elintarvikealalla.

VMQ

Silopren

Silikonikumi. Siloprenille on ominaista hyvä kemiallisten
aineiden ja lämpötilojen kestävyys. Lisäksi silikonin fysiologiset
ominaisuudet ovat hyvät.

Käytetään
elintarviketeollisuudessa.

Materiaalissa käytetyt symbolit:
Läpinäkyvä mitta-asteikko
nestepinnan tason tarkkailua varten

Sisältää kompressoriliitännän

Kaksitoiminen tarkkuuspumppu

230 V -liitäntä

Sisältää LED-valon

Täyttösihdillä

Suihku kääntyy 360°

Suihkuputki ja suutin messinkiä

Kierreletkulla (pituus esim. 2,5 metriä)

Moottorikäyttöinen pumppu

Messinkinen pumppu

Hyvä käyttömukavuus

Ammattikäyttöön tarkoitettu
kantojärjestelmä, jossa on hengittävä
toiminnallinen vaahtomuovipehmuste

Portaaton teleskooppiputki (esim.
0,58–1,0 m)

Tukeva jalkarengas

Kääntyvä suutin

Sisältää jatkoputken (esim. 50 cm)

Säiliöön jääneen aineen tyhjennys
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KASVINSUOJELU
JA -HOITO

HOBBY-SUMUTIN JA PAINERUISKU
000850.0000
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000860.0000

UUTUUS

Hienosumutin Hobby 05 FLEX
Käytännöllinen ja monipuolinen

UUTUUS

Hienosumutin Hobby 10 FLEX
Käytännöllinen ja monipuolinen

• Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
• Kestävä muovisäiliö
• Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
• Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on
messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Pysyy tukevasti pystyssä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
• Kestävä muovisäiliö
• Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
• Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on
messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Pysyy tukevasti pystyssä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten

Kpl./kuormalava:
756
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 27.0 x 41.5 x 25.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
23.0 x 12.5 x 9.5
Paino:
0.15 kg

Kpl./kuormalava:
504
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 47.0 x 30.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
27.5 x 12.5 x 11.0
Paino:
0.18 kg

000015.0000

000025.0000
Paineruisku Hobby 100
Kompakti paineruisku kotiin ja puutarhaan

Paineruisku Hobby 125 FLEX
Tehokas runsaasti varusteltu paineruisku

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on
messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ergonomisesti muotoiltu kahva
• Turvaventtiili
• Pysyy tukevasti pystyssä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten

• Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
• Portaattomasti säädettävä ja kääntyvä suutin, jossa
on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ergonomisesti muotoiltu kahva
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten

Kpl./kuormalava:
288
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 31.5 x 52.0 x 34.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
29.5 x 18.0 x 12.5
Paino:
0.4 kg

Kpl./kuormalava:
324
Pakkausyksikkö:
9
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 33.5 x 39.0 x 37.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
31.0 x 25.0 x 13.0
Paino:
0.6 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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PIENI MYYNTITELINE · HIENOSUMUTIN

PIENI MYYNTITELINE
JOUSTAVA JA YKSILÖLLINEN
MYYNTITELINE, JOKA MUKAUTUU
TARPEISIISI

000208.0000
Hienosumutin tyyppi 208
Laite tuottaa sumumaisen suihkun ja se
on tarkoitettu erikoiskäyttöön
kasvihuoneisiin sekä huonekasvien,
orkideoiden ja ruusujen hoitoon
• Täyttötilavuus/kokonaistilavuus 0,3 l
• Muovisäiliö
• Muovinen männänputki
• Irti kierrettävä säiliö sumutettavalle aineelle

• Voidaan mukauttaa yksilöllisesti koko GLORIA-tuotevalikoimaa varten
• Paras mahdollinen tuotto mahdollisimman pienessä tilassa
• Tukeva rakenne
• Pitkäikäinen

Integroitujen, korkeussäädettävien hyllyjen
ansiosta myyntitelineeseen voidaan asettaa
kaikkia GLORIA-tuotevalikoiman ruiskuja
käsiruiskusta aina 8 litran yksikköihin asti.
Tuotevalikoima on siten yksilöllisesti
mukautettavissa markkinoiden vaatimuksien
mukaan ja myyntitelineeseen voidaan
tarpeen mukaan asettaa uusia tuotteita.

Kpl./kuormalava:
702
Pakkausyksikkö:
6
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
1.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 15.5 x 36.5 x 25.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
13.0 x 36.0 x 0.80
Paino:
0.13 kg

Tuotenro:
977860.0000
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
7.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 160.0 x 61.5 x 41.0
Toimitus:
ilman tuotteita

PAINERUISKUT
000078.0000
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000078.0050
prima 3 -paineruisku
Kompakti luokka pieneen puutarhaan

prima 3 -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

• Täyttötilavuus 3,0 l / kokonaistilavuus 5,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki
• Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• CE-merkintä

• Koostuu kolmesta myyntitelineyksiköstä,
jokaiseen mahtuu 12 laitetta
• Koko (K/L/S) cm: 140,0 x 72,0 x 63,0
• Sisältö yhteensä:
36 x prima 3

Kpl./kuormalava:
120
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
6.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 45.0 x 42.5 x 36.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
44.0 x 21.0 x 18.0
Paino:
1.25 kg

Kpl./kuormalava:
2
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
48.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 141.0 x 74.0 x 65.0

000080.0000

000080.0050
prima 5 -paineruisku
Paineruiskujen bestseller

prima 5 -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki
• Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• CE-merkintä

• Koostuu kolmesta myyntitelineyksiköstä,
jokaiseen mahtuu 12 laitetta
• Koko (K/L/S) cm: 164,0 x 70,5 x 58,5
• Sisältö yhteensä:
36 x prima 5

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
7.30 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
52.0 x 18.5 x 16.5
Paino:
1.58 kg

Kpl./kuormalava:
2
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
67.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 165.0 x 72.5 x 60.5

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

PAINERUISKUT
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000106.0000

UUTUUS

prima 5 PLUS -paineruisku
Happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden
ja etikkahapon levitykseen
• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Haponkestävät EPDM-tiivisteet
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Muovinen säädettävällä suuttimella varustettu
suihkuputki
• Kuituvahvistettu, kaksikerroksinen ruiskutusletku
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• Muovinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
• CE-merkintä

4

046436 035977

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
7.30 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
52.0 x 18.5 x 16.5
Paino:
1.58 kg

000091.0010

000091.0000
prima 5 Comfort
Tukeva paineruisku kätevillä varusteilla

prima 5 Comfort -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki
• Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Kierreletku (pituus 2,5 m)
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• Liitäntä erillistä kompressoria varten rengasventtiilillä
• CE-merkintä

• Koko sisältö:
18 x prima 5 Comfort
• Koko (K/L/S) cm: 160,0 x 61,5 x 41,0

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
8.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 41.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
53.0 x 18.0 x 16.0
Paino:
1.76 kg

Kpl./kuormalava:
4
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
35.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 160.0 x 61.5 x 41.0

PAINERUISKUT
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728381.0000

000083.0000
primex 5 -paineruisku
Tehokas, kauas ulottuva malli

GLORIA kompressorin liitäntäventtiili
Liitäntäventtiili erillistä kompressoria varten

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki
• Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• Liitäntä erillistä kompressoria varten rengasventtiilillä
• Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
• CE-merkintä

• Mahdollistaa automaattisen paineen
muodostuksen, painetta ei tarvitse pumpata käsin
• Ruiskutuskuvio pysyy samana pitkien työskentelyjaksojen aikana
• Kääntyvä venttiili
• Paineen muodostus rengasventtiilillä
• Sopii useisiin 3–8 l:n muovisiin paineruiskuihin

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
8.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 55.5 x 41.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
55.0 x 22.0 x 19.0
Paino:
1.87 kg

Kpl./kuormalava:
Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:
Pakkausyks. mitat (K/L) cm:

000262.0000

—
3
Muovipakkaus ja ripustin
21.0 x 10.0

000099.0000
Paineruisku hobby exclusiv
Kätevä ruisku puutarhan hoitoon

prima 8 -paineruisku
Plussaa täyttötilavuudesta ja mukavuudesta

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Teleskooppinen suihkuputki, jossa on kääntyvä ja
säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin (maks.
pituus 1,0 m)
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Osoittimella varustettu painemittari
• Paineenpoistoventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Tukeva olkahihna olkapehmusteella
• Ergonominen kahva ja letkun taittumissuoja
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• CE-merkintä

• Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki
• Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 22.0 x 19.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
56.0 x 22.0 x 19.0
Paino:
2.6 kg

Kpl./kuormalava:
64
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
10.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
62.0 x 23.0 x 20.5
Paino:
2.2 kg

4

046436 029839

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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PAINERUISKUT

000405.0000

000410.0900
405 T -suurtehopaineruisku
Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on
korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite

410 T -suurtehopaineruisku
Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on
korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
• Tehokas messinkinen pumppu
• Letku (pituus 1,35 m)
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Osoittimella varustettu painemittari
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• CE-merkintä

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Messinkinen suihkuputki JKI:n hyväksymällä
sisäkartiosuuttimella
• Tehokas messinkinen pumppu
• Letku (pituus 1,35 m)
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Pehmustettu kantohihna pikalukitusjärjestelmällä,
selässä kannettava
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
4.8 kg

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
5.9 kg

000505.0000

000510.0001
505 T -suurtehopaineruisku
Säiliö ruostumatonta terästä

510 T -suurtehopaineruisku
Säiliö ruostumatonta terästä

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
• Tehokas messinkinen pumppu
• Letku (pituus 1,35 m)
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Osoittimella varustettu painemittari
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• CE-merkintä

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Messinkinen suihkuputki JKI:n hyväksymällä
sisäkartiosuuttimella
• Tehokas messinkinen pumppu
• Letku (pituus 1,35 m)
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Pehmustettu kantohihna pikalukitusjärjestelmällä,
selässä kannettava
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.25 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
4.45 kg

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
5.6 kg

REPPURUISKUT
000065.0000
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000066.0000
Reppuruisku CLASSIC 1200
Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhureille

Reppuruisku CLASSIC 1800
Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhureille

• Kokonaistilavuus 16,5 l / täyttötilavuus 12,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 4 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki, jossa on sisäkartiosuutin
• Suurtehopumppu
• Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana
suihkuputken pidike
• Täsmällisesti toimiva pikasulkuventtiili
• Alla olevien tallojen ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko
• Säädettävät kantohihnat miellyttävää käyttöä varten,
selässä kannettava
• Lisäsuodatin estää suuttimen tukkeutumisen

• Kokonaistilavuus 23,3 l / täyttötilavuus 18,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 4 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki, jossa on sisäkartiosuutin
• Suurtehopumppu
• Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana
suihkuputken pidike
• Täsmällisesti toimiva pikasulkuventtiili
• Alla olevien tallojen ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko
• Säädettävät kantohihnat miellyttävää käyttöä varten,
selässä kannettava
• Lisäsuodatin estää suuttimen tukkeutumisen

Kpl./kuormalava:
48
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 51.4 x 43.0 x 14.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
49.5 x 42.0 x 14.7
Paino:
3.0 kg

Kpl./kuormalava:
36
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
4.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 51.4 x 43.0 x 19.2
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
49.5 x 42.0 x 19.3
Paino:
3.2 kg

000056.0000

000060.0000
Reppuruisku Hobby 1200
Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhurille

Reppuruisku Hobby 1800
Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhurille

• Täyttötilavuus 12,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
• Tehokas muovipumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana
suihkuputken pidike
• Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
• Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Pehmustetut olkahihnat pikalukitusjärjestelmällä
• Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• CE-merkintä

• Täyttötilavuus 18,0 l / kokonaistilavuus 23,3 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
• Tehokas muovipumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana
suihkuputken pidike
• Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
• Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Pehmustetut olkahihnat pikalukitusjärjestelmällä ja
lantiovyöllä
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
34
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
4.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 48.5 x 18.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
57.0 x 44.0 x 16.5
Paino:
3.6 kg

Kpl./kuormalava:
22
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
4.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 64.0 x 49.0 x 21.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
63.0 x 44.0 x 20.0
Paino:
4.4 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000505.0000
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000058.0000

000062.0000
Reppuruisku Pro 1300
Miellyttävää työskentelyä ammattilaisille

Reppuruisku Pro 1800
Miellyttävää työskentelyä ammattilaisille

• Täyttötilavuus 13,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana
suihkuputken pidike
• Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
• Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa
on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste,
anatomisesti muotoillut olkavyöt ja säätöhihnat
• Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
• Ylimääräinen sihti estää suuttimen tukkeutumisen
• Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
• CE-merkintä

• Täyttötilavuus 18,0 l / kokonaistilavuus 23,3 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana
suihkuputken pidike
• Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
• Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa
on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste,
anatomisesti muotoillut olka- ja lantiovyöt sekä
säätöhihnat
• Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
• Ylimääräinen sihti estää suuttimen tukkeutumisen
• Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
34
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 60.0 x 48.5 x 22.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
58.0 x 44.0 x 19.5
Paino:
4.6 kg

Kpl./kuormalava:
22
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 64.0 x 49.0 x 26.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
63.0 x 44.0 x 23.0
Paino:
5.2 kg

Reppuruisku Pro 1300 + Pro 1800:
Ainutlaatuista käyttömukavuutta

000064.0000
Reppuruisku 2016
Säiliö ruostumatonta terästä
• Täyttötilavuus 16,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
• Tehokas muovipumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
• Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
• Pehmustetut kantohihnat pikalukitusjärjestelmällä
• Integroitu selkätuki
• Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
• Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
• CE-merkintä

S-muotoiset kantohihnat,
jotka sopivat täydellisesti
kehon muotoihin
Ergonomisesti suunnitellut
selkäpehmusteet ja tuet
säästävät selkää
Rintahihna kiinnittää
kantohihnat ja huolehtii
tukevasta kiinnityksestä ja
vakaudesta

Vyötäröhihna kiinnittää
kuorman vyötärölle, mikä
takaa mahdollisimman
hyvän mukavuuden ja
työskentelyn väsymättä
(Pro 1800)

Erittäin tehokas
ilmanvaihtojärjestelmä

Kpl./kuormalava:
28
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
4.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 52.5 x 44.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
52.0 x 43.0 x 21.0
Paino:
3.9 kg

AUTOPUMP MINI · AUTOPUMP
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GLORIA AUTOPUMP

000900.0000
GLORIA AutoPump
Johdoton sähköpumppu
• GLORIA Air Pressure Management: suihkuta
tarvitsematta pumpata käsin
• Tuottaa yksikön vaatiman käyttöpaineen automaattisesti ja säätää painetta työskentelyn aikana
• Suurin sallittu käyttöpaine 1,5 baaria
• Ruiskutuskuvio pysyy varmasti optimaalisena
• Sopii kaikkiin muovisiin GLORIA-paineruiskuihin,
joiden säiliön tilavuus on 3-8 litraa (paitsi ei
tyyppeihin 256, 257, 261 ja 262)
• Käyttö tavallisilla paristoilla tai ladattavilla akuilla
(8 x alkaliparisto 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*
• Teho riittää paristojen/akkujen tehon mukaan jopa
12 täyttökertaan (paristoja käytettäessä) tai 16
täyttökertaan (akkuja käytettäessä)
• Yksinkertainen asennus: Irrota pumppu, kierrä
AutoPump paikalleen, valmis!
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
144
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Kuplapakkaus
Pakkausyks. paino:
2.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 42.0 x 33.0 x 21.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
32.5 x 19.5 x 10.0
Paino:
0.7 kg

AUTOMAATTINEN SUIHKUTUS
TARVITSEMATTA PUMPATA KÄSIN
000950.0000

* Paristot eivät sisälly toimitukseen

000910.0000
AutoPump Mini
Paristokäyttöinen sumutin LED-valolla

GLORIA AutoPump Set
Varusteet vaivattomaan kasvien hoitoon

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä suutin
• LED-valaistu suutin integroidulla varaustilanäytöllä
• Akkukäyttöinen hammaspyöräpumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ergonominen pehmeä kädensija ja painike
• Pysyy tukevasti pystyssä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Paristot*: 4 x AA 1.5 V, ilman akkua
• Teho riittää paristojen tehon mukaan jopa 10
täyttökertaan
• CE-merkintä

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 1,5 baaria
• Kestävästä muovista valmistettu paineruisku, jossa
on GLORIA AutoPump
• Messinkinen suihkuputki säädettävällä
sisäkartiosuuttimella
• Tehokas sähköpumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• Käyttö tavallisilla paristoilla tai ladattavilla akuilla
(8 x alkaliparisto 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*
• Teho riittää paristojen/akkujen tehon mukaan jopa
12 täyttökertaan (paristoja käytettäessä) tai 16
täyttökertaan (akkuja käytettäessä)
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
360
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
1.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 30.5 x 27.0 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
30.0 x 11.1 x 11.1
Paino:
0.34 kg

Kpl./kuormalava:
80
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
6.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 42.0 x 59.0 x 37.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
56.7 x 18.5 x 16.5
Paino:
1.6 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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SPRAY&PAINT COMPACT · SPRAY&PAINT
000355.0000
Spray&Paint Compact
Käsiruisku ruiskutettavien vesiliukoisten
kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien
öljyjen levittämiseen

SPRAY&PAINT

• Maks. täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
• Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
• Muovinen suihkuputki laakasuihkusuuttimella (65°)
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten

Kpl./kuormalava:
192
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 33.0 x 41.0 x 28.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
31.0 x 39.5 x 13.0
Paino:
0.56 kg

MAALAA SIVELTIMEN SIJAAN RUISKULLA
GLORIA Spray&Paint -tuoteperhe soveltuu ihanteellisesti ruiskutettavien
vesiliukoisten kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien öljyjen levittämiseen.
000101.0000

000101.0050
Spray&Paint
Paineruisku ruiskutettavien vesiliukoisten
kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien
öljyjen levittämiseen
• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
• Lujitemuoviputki muovisella
laakasuihkusuuttimella (110°)
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Kestävästä muovista valmistettu pikasulkuventtiili
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 42.0 x 54.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
52.0 x 18.5 x 16.5
Paino:
1.39 kg

Spray&Paint -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten
• Koko (K/L/S) cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
• Koko sisältö:
8 x Spray&Paint Compact
12 x Spray&Paint

Kpl./kuormalava:
4
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
32.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 160.0 x 61.5 x 41.0

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

RIKKARUOHOJEN
TORJUNTA, PINTOJEN
HOITO JA PUHDISTUS

THERMOFLAMM BIO
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728414.0000

THERMOFLAMM BIO

Thermoflamm-kaasupatruuna
• Butaani-propaani-kaasuseos
• 330 g, 600 ml
• 70 % butaania, 30 % propaania
• Ø 6,5 cm, korkeus 26 cm, paino 0,46 kg

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:
Pakkausyks. paino:

12
Pahvirasia
5.6 kg

728303.0000
Thermoflamm-kaasupatruuna
• Butaani-propaani-kaasuseos
• 330 g, 600 ml
• 70 % butaania, 30 % propaania
• Ø 6,5 cm, korkeus 26 cm, paino 0,46 kg

THERMOFLAMM BIO - RIKKARUOHOJEN
TORJUNTAA ILMAN KEMIALLISIA AINEITA

000294.0000

UTUUS

U

4 046436 035526

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:
Pakkausyks. paino:

24
Pahvirasia
11.2 kg

000294.0050
Thermoflamm bio Classic PLUS
Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia
aineita. Kätevä ja helppokäyttöinen laite

Thermoflamm bio Classic PLUS
-myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

• Liekin lämpötila jopa 1 000 °C
• Voidaan joustavasti käyttää pihalaattojen väleihin
sekä ajoteiden ja kiveysten reunoihin
• Laadukas käsiote
• Pietsosytytys saa PLUSSAA pitkästä käyttöiästä
• Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
• Sis. 1 kaasupatruuna
• DVGW-GS-testattu

• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Koko sisältö:
12 x Thermoflamm bio Classic PLUS

Kpl./kuormalava:
126
Pakkausyksikkö:
6
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
9.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 89.0 x 23.5 x 23.5
Laitteen pituus cm:
87.0
Paino:
2.1 kg

Kpl./kuormalava:
8
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
27.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 89.0 x 46.0 x 50.5

4

046436 036097

THERMOFLAMM BIO
000295.0050

000295.0000

UUTUUS

4

046436 035533
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Thermoflamm bio Comfort PLUS
Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia
aineita, plussaa käyttömukavuudesta

Thermoflamm bio Comfort PLUS
-myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

• Integroidun, kädensijassa olevan sytytysmekanismin
ansiosta käyttö tapahtuu kätevästi yhdellä kädellä
(pietsosytytys)
• Liekin lämpötila jopa 1 000 °C
• Kädensija saa PLUSSAA ergonomiasta ja laadusta
• Pietsosytytys saa PLUSSAA pitkästä käyttöiästä
• Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
• Sis. 1 kaasupatruuna
• DVGW-GS-testattu

• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Koko sisältö:
12 x Thermoflamm bio Comfort PLUS

Kpl./kuormalava:
126
Pakkausyksikkö:
6
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
11.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 101.0 x 23.5 x 23.5
Laitteen pituus cm:
97.0
Paino:
2.3 kg

Kpl./kuormalava:
4
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
30.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 102.0 x 46.0 x 50.5

000296.0000

4

046436 036103

000182.5000
Thermoflamm bio Professional PLUS
GLORIA Thermoflamm bio Professional
poistaa rikkaruohot kätevästi ja helposti
• Tehokasta rikkaruohojen torjuntaa ammattikäyttöön
tarkoitettua tekniikkaa käyttäen
• Liitetään nestekaasupulloon (butaani/propaani)
• Kaasupulloon pitää liittää paineenalennusventtiili
(tuotenro 000182.5000)
• Kromattu
• Kromattu polttimen suutin F60mm
• Pituus n. 94 cm
• Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
• Sis. Letku (pituus 5,0 m)
• DVGW-GS-testattu

Thermoflamm-paineenalennusventtiili
• 4 baaria
• 3/8” vasenkätinen kierre
• Läpivirtausmäärä 8 kg/h
• Suositeltu lisävaruste GLORIA-malleihin
Thermoflamm bio Professional
(tuotenro 000181.5000) ja Professional PLUS
(tuotenro 000296.0000)

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:
Pakkausyks. paino:

6
4-vär. pahvirasia
1.73 kg

THERMOFLAMM BIO
PAINEENALENNUSVENTTIILI

4

046436 035540

Kpl./kuormalava:
72
Pakkausyksikkö:
6
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
16.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 51.0 x 98.0 x 25.0
Laitteen pituus cm:
94.0 cm
Paino:
2.2 kg

Huomaa, että mallistossa on eri maita varten
erityyppiset Thermoflamm bio -paineenalennusventtiilit. Lisätietoja saat paikalliselta GLORIAedustajalta.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

THERMOFLAMM BIO
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000173.0000

000173.0050
Thermoflamm bio Electro
Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia
aineita, toimii taloudellisesti sähköllä.

Thermoflamm bio Electro -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten
• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Koko sisältö:
8 x Thermoflamm bio Electro

• 650 °C:een lämpö takaa tehokkaan rikkaruohojen
torjunnan
• Moottori 230 V, teho 2 000 W
• Ergonominen ohjauskahva
• Mahdollisimman turvallinen – laite toimii vain, kun
painiketta painetaan
• Virtajohdon vedonpoisto
• Kartiomainen suutin takaa optimaalisen
lämpösuojauksen
• Integroitu seisontajalka laitteen jäähdytystä varten
• Kätevä pituus n. 116 cm
• Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
10
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
16.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 80.0 x 42.0 x 37.0

Kpl./kuormalava:
108
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
8.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 80.0 x 34.0 x 22.0
Laitteen pituus cm:
116.0
Paino:
1.75 kg

000174.0050

000174.0000

UTUUS

U

Thermoflamm bio Fix
Rikkaruohojen torjuntaa 850 °C:seen
kuumenevalla sähkövastuksella

Thermoflamm bio Fix -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten
• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 120,0 x 57,0 x 45,0
• Koko sisältö:
6 x Thermoflamm bio Fix

• Rikkaruohojen torjuntaa 850 °C:seen
kuumenevalla sähkövastuksella
• Liitäntäjännite 230 V, teho 1 100 W
• Laite on käyttövalmis 30 sekunnissa
• Lämpösuojalevyn ja ruostumattomasta teräksestä
valmistettun heijastimen ansiosta lämpösuoja on
optimaalinen ja käsittely on tehokasta
• Ergonominen ohjauskahva
• Mahdollisimman turvallinen – laite toimii vain,
kun painiketta painetaan
• 4 ohjauspyörää takaavat kätevän ohjauksen
• 150 cm²:n työalue
• Alumiininen peitekansi
• Virtajohdon vedonpoisto
• GS-testattu

4

046436 033171

Kpl./kuormalava:
56
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
9.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 81.0 x 27.0 x 54.0
Laitteen pituus cm:
122.0
Paino:
2.0 kg

4

046436 033195

Kpl./kuormalava:
1
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
14.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 83.0 x 57.0 x 45.0

BRUSHSYSTEM
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000292.0000
MultiBrush li-on
Toimii tehokkaalla akkuvirralla
• Nailoninen kiviharja SOFT
• Messinkipäällysteinen teräsharja saumoja varten
• Yksinkertainen moduulien vaihto ilman työkaluja
• Portaaton kierrosluvun säätö (saumaharja 630–
1 260 r/min; harjarulla 450–900 r/min.)
• Helposti vaihdettava 18 V:n/4 Ah:n litium-ioni-akku
merkkikennoilla ja akun lataustilan näytöllä
• Sis. latauslaitteen: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
• Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta
varten (saumaharja)
• Epäsymmetrinen kotelo mahdollistaa työskentelyn
reunojen lähellä
• Ergonominen pehmeä ohjauskahva
• Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
• Alumiininen teleskooppiputki
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä

BRUSHSYSTEM

SAUMAT

KIVIPINNAT

PUUPINNAT

REUNAT

KIVI- JA PUUPINTOJEN KÄSITTELY,
SAUMOJEN PUHDISTUS JA REUNOJEN
LEIKKAUS
000291.0000

4

046436 029686

000291.0050
MultiBrush speedcontrol
Monikäyttöinen sähköharja joustavalla
nopeussäädöllä

MultiBrush speedcontrol -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten
• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
Yläosan mainoksella: 186,0 x 53,0 x 42,0
• Koko sisältö:
8 x MultiBrush speedcontrol

• Nailoninen kiviharja SOFT
• Messinkipäällysteinen teräsharja saumoja varten
• Yksinkertainen moduulien vaihto ilman työkaluja
• Portaaton kierrosluvun säätö (saumaharja 650–
1 600 r/min; harjarulla 450–1 100 r/min.)
• Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta
varten (saumaharja)
• Epäsymmetrinen kotelo mahdollistaa työskentelyn
reunojen lähellä
• Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon
vedonpoistin
• Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
• Alumiininen teleskooppiputki
• Moottori 230 V, teho 500 W
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä

4

046436 029679

Kpl./kuormalava:
44
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 122.0 x 51.5 x 28.0
Laitteen pituus cm:
min. 115.0 / max. 135.0
Paino:
3.83 kg

Kpl./kuormalava:
44
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 122.0 x 51.5 x 28.0
Laitteen pituus cm:
min. 115.0 / max. 135.0
Paino:
3.7 kg

4 046436 029976

Kpl./kuormalava:
2
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
49.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 143.0 x 56.0 x 54.0

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

BRUSHSYSTEM
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000289.0050

000289.0000
WeedBrush
Sähkökäyttöinen saumaharja kätevään
samojen puhdistukseen rikkaruohoista

WeedBrush -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten
• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 70,0 x 54,0 x 60,0
Yläosan mainoksella: 133,0 x 54,0 x 60,0
• Koko sisältö:
8 x WeedBrush

• Messinkipäällysteinen teräksinen saumaharja
(Ø 110 mm, leveys 15 mm)
• Suuri vääntömomentti
• Kierrosluku 1 800 r/min
• Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten
• Laitteen ympärillä oleva roiskesuoja takaa siistin
työskentelyn
• Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon
vedonpoistin
• Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
• Moottori 230 V, teho 300 W
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä

4

046436 029662

Kpl./kuormalava:
56
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.96 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 71.0 x 52.0 x 30.5
Laitteen pituus cm:
118.0
Paino:
2.44 kg

000291.1070

000293.0000

4

046436 029693

4 046436 029969

Kpl./kuormalava:
4
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
ca. 22.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 71.0 x 53.0 x 60.0

PowerBrush speedcontrol
Ammattilaite kivi- ja puupintojen
puhdistukseen

Metallinen display BrushSystem
-myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

• Nailoninen kiviharja SOFT (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
+ yksilöllisesti asetettavat sivuharjat (Ø 100 mm,
leveys 50 mm)
• Innovatiivinen muotoilu yhdellä kädellä käyttöä
varten pintojen ja reunojen helppoon puhdistukseen
• Portaaton kierrosluvun säätö (450–1 000 r/min.)
• Harja toimii oikealla tai vasemmalla kääntämällä
kahvaa 180°
• Suojakupu takaa siistin työskentelyn
• Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon
vedonpoistin
• Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
• Alumiininen teleskooppiputki
• Moottori 230 V, teho 400 W
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä

• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 162,0 x 120,0 x 80,0
Yläosan mainoksella: 217,0 x 120,0 x 80,0
• Koko sisältö:
9 x MultiBrush speedcontrol
10 x WeedBrush
3 x PowerBrush speedcontrol
3 x MultiBrush li-on
4 x UNIVERSAL-puuharja
10 x teräksinen saumaharja
4 x Cut&Brush 2-in-1 -reunanleikkuri

Kpl./kuormalava:
44
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
4.12 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 125.0 x 51.5 x 29.5
Laitteen pituus cm:
min. 115.0 / max. 135.0
Paino:
3.26 kg

Kpl./kuormalava:
1
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
ca. 143.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 155.0 x 120.0 x 80.0

4 046436 029983

SPRAY SHIELDS · BRUSHSYSTEM ACCESSORIES
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729013.0000

23

728834.0000
UUTUUS

4 046436 033607

SOFT-teräsharja

MEDIUM-teräsharja

• Pehmeä nailoninen harjarulla (Ø 100 mm,
leveys 165 mm)
• Kivipintojen puhdistukseen ja hoitoon
• Optimoitu harjaprofiili urien ja rakojen puhdistamiseen
• Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush
li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

• Tukeva nailoninen harjarulla (Ø 100 mm,
leveys 165 mm)
• Kivipintojen puhdistukseen
• Soveltuu karkean lian, kuten sammaleen, poistoon
• Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush
li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
0.52 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
0.49 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

728833.0000

729010.0000
UUTUUS

4

BRUSHSYSTEM ACCESSORIES

046436 033416

PRO-teräsharja

UNIVERSAL-teräsharja

• Messinkipäällysteinen teräsharja (leveys 165 mm)
• Kivipintojen tehokkaaseen puhdistukseen
• Sopii sitkeän lian ja kasvustojen, kuten jäkälän,
käsittelyyn
• Kovaa käsittelyä kestäville pinnoille
• Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush
li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

• Nailoninen harjarulla (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
• Optimoitu harjaprofiili urien ja rakojen puhdistamiseen
• Sopii havu- ja lehtipuuprofiileille sekä
puukomposiittimateriaaleille
• Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush
li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
0.75 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
0.49 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

4

046436 026371

728835.0000
Teräslangasta valmistettu saumaharja
• Messinkipäällysteinen teräsharja (Ø 110 mm,
leveys 15 mm)
• Soveltuu rikkaruohojen poistamiseen terassien ja
kulkuteiden laattojen välisistä saumoista
• Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush
li-on- ja WeedBrush -laitteisiin

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
0.15 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 12.0 x 12.0 x 2.0

728970.0000

728964.0000

4

046436 029709

Cut&Brush 2-in-1 edge cutter

Litium-ioni-akku

• Uritettu, jousiteräslaikka (Ø 150 mm, leveys 1 mm),
joka voidaan asentaa nailonharjarullan (Ø 100 mm,
leveys 50 mm) oikealle tai vasemmalle puolelle,
joustava käyttö
• Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten
• Suojakupu takaa siistin työskentelyn
• Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol- ja MultiBrush
li-on -laitteisiin

• 18 V:n/4 Ah:n litium-ioni-akku merkkikennoilla ja
akun lataustilan näytöllä
• Toiminta-aika jopa 75 min. (Täydellä kuormalla 30 min.)
• Lyhyt latausaika: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
• Sopii GLORIA MultiBrush li-on -laitteisiin

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
1.00 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 19.0 x 19.0 x 13.0

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
0.65 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 7.9 x 20.5 x 14.5

4 046436 029952

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

GARDENBOY

GARDENBOY PLUS

GARDENBOY PLUS

24

INNOVATIIVINEN APUVÄLINE PUUTARHAAN
REUNOJEN HOITOON, MAAPERÄN
KUOHKEUTTAMISEEN, PINNAN MUOKKAAMISEEN
JA RIKKARUOHOJEN KITKEMISEEN

SÄHKÖKÄYTTÖINEN JYRSIN
KOTIPUUTARHAAN
000220.0050

000220.0000
Gardenboy PLUS
Sähkökäyttöinen maajyrsin reunojen
hoitoon, rikkaruohojen repimiseen,
murentamiseen, irrottamiseen ja
kitkemiseen

UUTUUS

• Huomiota herättävä myyntiteline
• Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 87,0 x 46,0 x 57,0
Yläosan mainoksella: 137,0 x 46,0 x 57,0
• Koko sisältö:
6 x Gardenboy PLUS

• Ergonominen ohjauskahva
• Säädettävä lisäkahva mahdollistaa laitteen
mukauttamisen käyttäjän koon mukaan
• Vastakkain liikkuvat sinkkilevyt suojaavat kasveja
ja juuria
• Virtajohdon vedonpoisto
• Moottori 230 V
• Teho 400 W
• Työsyvyys: 8,0 cm
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
48
Pakkausyksikkö:
6
Pakkaustapa:
4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:
24.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 60.5 x 79.0 x 42.5
Laitteen pituus cm:
130.0
Paino:
3.84 kg

Gardenboy Plus -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

4

046436 033058

Kpl./kuormalava:
4
Pakkausyksikkö:
6
Pakkaustapa:
Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:
25.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 88.0 x 47.0 x 58.0

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

TUOTTEET TEOLLISUUTEEN
JA PIENYRITYKSIIN TUOTTEET
TEOLLISUUTEEN JA
PIENYRITYKSIIN
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PROFILINE-SUMUTIN JA PAINERUISKU

000094.0000

000095.0000
Pro 05 -hienosumutin
Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva
hienosumutin teollisuuteen ja pienyrityksiin

Pro 10 -hienosumutin
Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva
hienosumutin teollisuuteen ja pienyrityksiin

• Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on
messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on
messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
756
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 41.0 x 25.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
24.5 x 14.0 x 10.0
Paino:
0.18 kg

Kpl./kuormalava:
504
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 48.0 x 30.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
28.0 x 15.0 x 10.0
Paino:
0.22 kg

000098.0000

000089.0000
Paineruisku Pro 100
Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva
paineruisku teollisuuteen ja pienyrityksiin

Erikoispaineruisku tyyppi 89
Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva
paineruisku, jossa on kääntyvä suutin

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Korkealaatuinen tyypin 8002 messinkinen
laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ergonomisesti muotoiltu kahva
• Turvaventtiili
• Pysyy tukevasti pystyssä
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,45 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Säädettävä sisäkartiosuutin kääntyvällä suuttimella
• Tehokas tarkkuuspumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Voidaan varustaa jatkoputkella (pituus 0,50 m)
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
240
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
1.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 32.5 x 32.0 x 26.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
30.5 x 15.5 x 13.0
Paino:
0.41 kg

Kpl./kuormalava:
144
Pakkausyksikkö:
3
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 32.5 x 49.5 x 19.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
29.5 x 18.0 x 16.5
Paino:
0.75 kg

PROFILINE-SUURTEHOPAINERUISKUT
000506.0000
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000506.2701
505 T profiline -suurtehopaineruisku
Soveltuu ihanteellisesti teollisuuteen,
pienyrityksiin ja maatalouteen

505 TK Profiline -suurtehopaineruisku
Kätevä kompressoriliitäntä

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta
terästä
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta
terästä
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
• Integroidulla kompressoriliitännällä
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
4.45 kg

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
4.55 kg

000512.0000

000512.2700
510 T profiline -suurtehopaineruisku
Soveltuu ihanteellisesti teollisuuteen,
pienyrityksiin ja maatalouteen

510 TK Profiline -suurtehopaineruisku
Kätevä kompressoriliitäntä

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta
terästä
• Tyypin 8004 messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta
terästä
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
• Integroidulla kompressoriliitännällä
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
5.6 kg

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
5.7 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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PROFILINE-SUURTEHOPAINERUISKUT
000406.0000
405 T Profiline -suurtehopaineruisku
Tarkoitettu teollisuuskäyttöön
• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu
säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
4.8 kg

000407.2400

000407.0000
405 TK Profiline -suurtehopaineruisku
Kätevä kompressoriliitäntä

405 TKS Profiline -suurtehopaineruisku
Plussaa varustelusta

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu
säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
• Integroidulla kompressoriliitännällä
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu
säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Öljynkestävä kierreletku (pituus 5,0 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
• Integroidulla kompressoriliitännällä
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
5.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
4.9 kg

Kpl./kuormalava:
63
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
5.3 kg

PROFILINE-SUURTEHOPAINERUISKUT
000412.0000
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000414.0000
410 T Profiline -suurtehopaineruisku
Tarkoitettu teollisuuskäyttöön

410 TI Profiline -suurtehopaineruisku
Erityiskäyttökohteisiin

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu
säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä,
selässä kannettava
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu
säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä,
selässä kannettava
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
5.9 kg

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
5.9 kg

000416.2400

000416.0000
410 TK Profiline -suurtehopaineruisku
Kätevä kompressoriliitäntä

410 TKS Profiline -suurtehopaineruisku
Plussaa varustelusta

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu
säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä,
selässä kannettava
• Integroidulla kompressoriliitännällä
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu
säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas messinkinen pumppu
• Öljynkestävä kierreletku (pituus 5,0 m)
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Messinkinen pikasulkuventtiili
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä,
selässä kannettava
• Integroidulla kompressoriliitännällä
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
7.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
6.0 kg

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 67.6 x 25.6 x 23.1
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
65.0 x 21.0 x 20.0
Paino:
5.7 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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VEDENSYÖTTÖLAITTEET · ERIKOISPAINERUISKUT

000415.0000

001215.0000
Tyypin 415 vedensyöttölaite
Teräksestä valmistettu vedensyöttölaite
keernakairauskoneiden, katkaisulaikkojen ja
vastaavien laitteiden vedensyöttöä varten.

Tyypin 10 vedensyöttölaite
Muovista valmistettu vedensyöttölaite
keernakairauskoneiden, katkaisulaikkojen ja
vastaavien laitteiden vedensyöttöä varten.

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
• Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on
korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
• Sallittu käyttölämpötila +50 °C
• Varustettu korkealaatuisella kudotulla letkulla
(pituus 3,0 m) sis. pikaliittimen ja sulkuhanan
• Turvaventtiili: Säätömutteri 2 aukolla
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• TÜV-GS-testattu
• CE-merkintä

• Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Sallittu käyttölämpötila +40 °C
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Varustettu korkealaatuisella letkulla (pituus 4,0 m),
sis. pikaliittimen ja sulkuhanan
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Varustettu liitännällä pikaliitintä varten
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 67.6 x 25.6 x 23.1
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
65.0 x 21.5 x 22.5
Paino:
5.7 kg

Kpl./kuormalava:
48
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
10.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
62.0 x 23.0 x 20.5
Paino:
2.2 kg

000081.0725

4 046436 029846

000179.0000
Prima 5 -erikoispaineruisku
Erityiskäyttökohteisiin

Stratos 5
Yleiskäyttöinen paineruisku

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
• Tyypin 8002 E laakasuihkusuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku
• Turvaventtiili
• Kantohihna, olalla kannettava
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku
• Osoittimella varustettu painemittari
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna, olalla kannettava
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
7.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
53.0 x 20.0 x 18.0
Paino:
1.67 kg

Kpl./kuormalava:
72
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.5 x 20.0 x 19.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
56.0 x 20.0 x 19.0
Paino:
1.9 kg

ERIKOISPAINERUISKUT · SUURTEHOPAINERUISKU
001206.0000

000105.0000
Pro 8 -erikoispaineruisku
Plussaa täyttötilavuudesta

Paint Pro 5
Paineruisku ruiskutettavien vesiliukoisten
kuultomaalien ja maalien levittämiseen

• Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
• Tyypin 8002 E laakasuihkusuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason
tarkkailua varten
• Kantohihna, olalla kannettava
• CE-merkintä
• Öljynkestävä malli

4 046436 029853
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• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
• Lujitemuovinen suihkuputki
• Messinkinen laakasuihkusuutin (90°)
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Kantohihna, olalla kannettava

Kpl./kuormalava:
64
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
10.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
62.0 x 23.0 x 20.5
Paino:
2.2 kg

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
8.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 55.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.5 x 18.5 x 16.5
Paino:
1.72 kg

000750.0000
ProControl 100 -suurtehopaineruisku
Soveltuu torjunta-aineiden ruiskutukseen sisätiloissa

PUBLIC HEALTH

• Kokonaistilavuus 13,9 l / täyttötilavuus 10,0 L
• Suurin sallittu käyttöpaine 5,5 baaria
• Säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, säiliön
seinämässä on täyttöasteikko
• Messinkinen suihkuputki, jossa on ruostumattomasta
teräksestä valmistettu pidike
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laakasuihkusuutin,
jossa on hienosuodatin (suodatin voidaan puhdistaa ilman
työkaluja)
• Messinkinen pumppu, joissa on galvanoitu teräsmäntä
• Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten, suppilon sisällä on
suodatin (neste suodatetaan säiliön täytön yhteydessä)
• Vahvistettu kumiletku
• Painemittari (analoginen näyttö 0-10 baaria)
• Messinkinen pikasulkuventtiili, jossa on galvanoitu teräsmäntä
ja lukitusmekanismi, joka estää venttiilin avaamisen vahingossa
• Säiliön koveran pohjan ansiosta ruisku pysyy tukevasti
pystyssä
• Noudattaa WHO:n normia: asiakirjan numero
WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2010.9

SOVELTUU TORJUNTA-AINEIDEN
RUISKUTUKSEEN SISÄTILOISSA

4

046436 025725

Kpl./kuormalava:
45
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
6.25 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 25.5 x 23.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
63.5 x 27.0 x 22.0
Paino:
5.6 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

PUHDISTUSLAITTEET
AMMATTIKÄYTTÖÖN

CLEANMASTER-SUMUTIN JA KÄSIRUISKU
000607.0000
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000613.0000
CleanMaster CM 05
Tehokas käsiruisku happamien ja
emäksisten aineiden levitykseen

CleanMaster CM 10
Tehokas käsiruisku happamien ja
emäksisten aineiden levitykseen

• Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
• EPDM-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä suutin ja miellyttävä kahva
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
• EPDM-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä suutin ja miellyttävä kahva
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö

Kpl./kuormalava:
768
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 27.5 x 43.5 x 25.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
23.0 x 12.0 x 10.0
Paino:
0.17 kg

Kpl./kuormalava:
480
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 30.5 x 49.5 x 27.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
27.5 x 12.5 x 12.0
Paino:
0.21 kg

000608.0000

000614.0000
CleanMaster EXTREME EX 05
Sumutin rasvanpoistoaineiden sekä lievästi
happamien ja emäksisten aineiden
levittämiseen

CleanMaster EXTREME EX 10
Sumutin rasvanpoistoaineiden sekä lievästi
happamien ja emäksisten aineiden
levittämiseen

• Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 4–11
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 4–11
• Kestävä muovisäiliö
• Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
• Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
• Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
768
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
1.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 29.0 x 43.0 x 18.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
27.0 x 11.5 x 9.0
Paino:
0.12 kg

Kpl./kuormalava:
480
Pakkausyksikkö:
12
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 39.0 x 42.0 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
33.0 x 12.0 x 10.5
Paino:
0.16 kg
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CLEANMASTER-PAINERUISKUT

000615.0000

000616.0000
CleanMaster CM 12
Käsiruisku happamien ja emäksisten
puhdistusaineiden levitykseen

CleanMaster PERFORMANCE PF 12
Öljynkestävä laite, joka kestää hyvin
happamia ja emäksisiä puhdistusaineita

• Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
• EPDM-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Säädettävä sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö

•Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–9
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Säädettävä sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
144
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
32.5 x 20.0 x 13.0
Paino:
0.68 kg

Kpl./kuormalava:
144
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
32.5 x 20.0 x 13.0
Paino:
0.68 kg

000618.0000

000622.0000
CleanMaster EXTREME EX 100
Soveltuu parhaiten liuotinpohjaisten
aineiden, kuten jarrujen ja vanteiden
puhdistukseen käytettyjen aineiden, tervanja
tahranpoistoaineiden levitykseen.

CleanMaster PERFORMANCE PF 50
Täyttötilavuudeltaan suuri paineruisku
happamien ja emäksisten puhdistusaineiden
levittämiseen

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
• Viton® Plus -tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Säiliö kestävää polyeteenimuovia
• Suihkun suutin polyasetaalimuovia
• Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Pysyy tukevasti pystyssä
• Läpinäkyvä säiliö
• Kestää bensiiniä, bentseeniä, öljyä, alkoholia ja
orgaanisia liuottimia sisältäviä aineita
• Öljynkestävä malli

• Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
• EPDM-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Muovinen happoja kestävällä laakasuihkusuuttimella
varustettu suihkuputki
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Letku PVC-lujitemuovia
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Kantohihna, olalla kannettava
• Jatkoputki (pituus 0,5 m)
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
264
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.85 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 30.0 x 32.0 x 26.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
28.0 x 18.0 x 13.0
Paino:
0.48 kg

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
8.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 36.5 x 42.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.5 x 19.0 x 17.5
Paino:
1.8 kg

CLEANMASTER-PAINERUISKUT · FOODMASTER-PAINERUISKUT
000620.0000
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000625.0000
CleanMaster CM 50
Käsiruisku happamien ja emäksisten
puhdistusaineiden levitykseen

CleanMaster CM 80
Öljynkestävä laite, joka kestää hyvin
happamia ja emäksisiä puhdistusaineita

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• EPDM-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 2–12
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Muovinen happoja kestävällä laakasuihkusuuttimella
varustettu suihkuputki
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Letku PVC-lujitemuovia
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Kantohihna, olalla kannettava
• Jatkoputki (pituus 0,5 m)

• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 2–9
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Muovinen happoja kestävällä laakasuihkusuuttimella
varustettu suihkuputki
• Tehokas painepumppu
• Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
• Öljynkestävä letku PVC-lujitemuovia
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Kantohihna, olalla kannettava
• Jatkoputki (pituus 0,5 m)
• Öljynkestävä malli

Kpl./kuormalava:
100
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
8.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 37.5 x 42.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
54.5 x 19.0 x 17.5
Paino:
1.8 kg

Kpl./kuormalava:
64
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
12.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 64.0 x 43.0 x 44.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
63.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
2.7 kg

FOODMASTER F12

000630.0000

SOVELTUVAT IHANTEELLISESTI
ELINTARVIKETEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

FoodMaster F 12
Erikoispaineruisku
elintarviketeollisuuskäyttöön
• Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Tiivistemateriaali: VMQ
• Aineet, joita tuotteella voidaan ruiskuttaa:
Sitruunahappo, suolahappo 3 %:n pitoisuuteen asti,
rikkihappo 10 %:n pitoisuuteen asti, typpihappo
7 %:n pitoisuuteen asti, etikkahappo, ammoniakki
10 %:n pitoisuuteen asti, natronlipeä 50 %:n
pitoisuuteen asti, natriumkloridiliuos 10 %:n
pitoisuuteen asti, pesuaineet, öljy ja öljyä sisältävät
aineet
• Säiliö kestävää polyeteenimuovia
• Säädettävä sisäkartiosuutin
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Soveltuu elintarvikkeiden levitykseen

Kpl./kuormalava:
144
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 33.5 x 36.5 x 34.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
32.5 x 20.0 x 13.0
Paino:
0.68 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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FOAMYCLEAN 100 · KÄSIN PUMPATTAVA FOAMMASTER-VAAHTORUISKU
000650.0000
FoamyClean 100
Innovatiivinen paineruisku
puhdistusvaahdon tuo

VAAHDOTIN

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
• Suositeltava täyttötilavuus 0,5 l
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Sis. 3 vaahtopatruunaa oikean vaahdon määrän
säätöä varten
• Suihkun kulma 110°
• Pysyy tukevasti pystyssä
• Läpinäkyvä säiliö

Kpl./kuormalava:
216
Pakkausyksikkö:
6
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 40.5 x 34.0 x 28.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
29.0 x 19.0 x 13.0
Paino:
0.5 kg

SOVELTUU KIINNI TARTTUVAN
PUHDISTUSVAAHDON LEVITYKSEEN
000656.0000

000655.0000
FoamMaster FM 10
Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu
käsiruisku

UUTUUS

FoamMaster FM10 Flex
Käsiruisku puhdistusvaahdon levittämiseen

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,55 l
• Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Laakasuihkusuutin, jonka suihkun kulma on 110°
• Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö

• Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,55 l
• Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Laakasuihkusuutin, jonka suihkun kulma on 110°
• Jatkoputki joustavalla nivelellä
• Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
• Tehokas painepumppu
• Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
• Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö

Kpl./kuormalava:
144
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
3.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 34.0 x 36.0 x 34.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
31.0 x 20.0 x13.0
Paino:
0.5 kg

Kpl./kuormalava:
144
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Pahvirasia
Pakkausyks. paino:
2.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 34.5 x 30.5 x 30.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
31.0 x 20.0 x 13.0
Paino:
0.6 kg

4 046436 033966

FOAMMASTER PAINEVAAHDOTIN
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000658.0000

UUTUUS

FoamMaster FM 30
Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu
paineruisku
• Täyttötilavuus 3,0 l / kokonaistilavuus 5,0 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Muovinen laakasuihkusuuttimella varustettu
suihkuputki
• Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
• Tehokas painepumppu
• Kierreletku (pituus 2,0 m)
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Kantohihna, olalla kannettava

4 046436 036066

Kpl./kuormalava:
120
Pakkausyksikkö:
4
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 45.0 x 42.5 x 36.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
45.0 x 21.0 x 18.0
Paino:
1.5 kg

000660.0000
FoamMaster FM 50
Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu
paineruisku
• Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
• Viton®-tiivistemateriaali
• Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
• Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
• Kestävä muovisäiliö
• Muovinen laakasuihkusuuttimella varustettu
suihkuputki
• Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
• Tehokas painepumppu
• Kierreletku (pituus 2,5 m)
• Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
• Turvaventtiili
• Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
• Läpinäkyvä säiliö
• Kantohihna, olalla kannettava
• Integroidulla kompressoriliitännällä
• CE-merkintä

Kpl./kuormalava:
36
Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:
Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:
3.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 65.0 x 25.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:
63.0 x 23.0 x 22.0
Paino:
2.0 kg
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

LISÄVARUSTEET &
JA VARAOSAT
000124.0000

000109.0000
Messinkinen tyypin 124 jatkoputki

Messinkinen tyypin 109 jatkoputki

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin
reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
• Sisäläpimitta 9 mm
• Pituus 0,5 m

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin
reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
• Sisäläpimitta 9 mm
• Pituus 0,7 m

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

6
Muovipakkaus

000110.0000

6
Muovipakkaus

000122.0000
Messinkinen tyypin 110 jatkoputki

Muovinen teleskooppinen suihkuputki
suuttimella

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin
reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
• Sisäläpimitta 9 mm
• Pituus 1,0 m

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

• Sopii tyyppeihin 229 S/T/TS, 256, 257, 261, 262,
prima-sarjaan sekä malleihin primex 5 ja Pro 5
• Portaattomasti säädettävissä välillä 0,58–1,0 metriä
Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

6
Muovipakkaus

727658.0000

3
Muovipakkaus ja
ripustin

000131.0000
Muovinen teleskooppinen suihkuputki

Messinkinen teleskooppinen jatkoputki

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
• Mukana liitosletku ja venttiili tuholaisten torjuntaan
• Teleskoopin pituutta voidaan muuttaa 3 pituuteen
0,9–3,0 m

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin
reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
• Portaattomasti säädettävissä välillä 0,5–1,0 metriä

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

1
Muovipakkaus ja
ripustin

000132.0000

6
Muovipakkaus

706500.0000
Messinkinen teleskooppinen jatkoputki

Messinkinen suihkuputki, jossa on
suutin

• Sopii suurtehopaineruiskuihin ja paineruiskuihin,
joissa on messinkinen pikasulkuventtiili
• Portaattomasti säädettävissä välillä 1,0–2,0 metriä

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin
reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

6
Muovipakkaus

706610.0000

3
Muovipakkaus ja
ripustin

726898.0000
Messinkinen suihkuputki, jossa on
messinkinen suutin
• Sopii tyyppeihin 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256,
257, prima-sarjaan ja primex 5:een
• Säädettävä messinkinen suutin
Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Muovipakkaus ja
ripustin

Messinkinen suihkuputki täydellisenä
• Muovisuutin messinkisellä suihkuputkella, säädettävä
• Sopii malleihin prima 5, prima 8 ja tyyppiin 229 S
alkaen 3/95

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Muovipakkaus ja
ripustin

PIKASULKUVENTTIILI · PUMPPU · PAINEENSÄÄDIN · RUISKUTUSLETKU
000260.0000
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000270.0000
Suihkusuojus, tyyppi 260 (100 x 395 mm)

Suihkusuojus, tyyppi 270 (115 x 335 mm)

• Sopii suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin
• Yhdysrakenteinen laakasuihkusuutin
• Suutin tyyppiä 8002 E, BBA-hyväksytty
• Mukana ripustin SB-koukkuihin

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin
reppuruiskuihin sekä kaikkiin GLORIAN 3, 5 ja 8
litran Garten- ja Hobby-paineruiskuihin
• Yhdysrakenteinen laakasuihkusuutin
• Mukana ripustin SB-koukkuihin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Without packaging

000280.0000

3
Without packaging

726896.0000
Suihkusuojus, tyyppi 280 (Ø 110 mm)

Muovinen pikasulkuventtiili

• Sopii prima-sarjaan sekä malleihin hobby universal
(tyyppi 261), hobby exclusiv, primex 5
• Helppo asentaa jälkikäteen painamalla ruiskun
suihkuputken suutinta
• Mukana ripustin SB-koukkuihin

• Sopii kaikkiin 3–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin
• Siiviläputkella ja holkkimutterilla

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Muovipakkaus ja
ripustin

707340.0000

3
Muovipakkaus ja
ripustin

706590.0000
Messinkinen pikasulkuventtiili

Messinkinen pikasulkuventtiili

• Sopii kaikkiin 3–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin
• Kahvalla, siiviläputkella ja letkunkiristimellä

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
• Kahvalla, siiviläputkella ja letkunkiristimellä

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Muovipakkaus ja
ripustin

725770.0000

3
Muovipakkaus ja
ripustin

728058.0000
Pumppu täydellisenä

Suurikapasiteettinen pumppu
täydellisenä, öljynkestävä

• Sopii kaikkiin 5–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

1
Muovipakkaus ja
ripustin

706410.0000

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

1
Muovipakkaus ja
ripustin

728971.0000
Painemittari ja tiiviste 6 baaria

Paineensäädin

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

• Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
• Jos suuttimen paine laskee alle asetetun arvon, venttiili
sulkeutuu automaattisesti
• Sopii kaikkiin 6 baarin suurtehopaineruiskuihin (Garten
ja Profiline) ja kaikkiin reppuruiskuihin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
1
Pakkaustapa:	Muovipakkaus ja
ripustin

1
Muovipakkaus ja
ripustin

706950.0000

4 046436 030088

706940.0000
Ruiskutusletku (1,40 m)

Ruiskutusletku (1,25 m)

• Sopii tyyppeihin 141, 141 T, 142, 142 T, 142 TG, 165 S, 165 SG,
172, 172 R, 172 RT, 172 RTG, 172 T, 176, 176 T, 176 TI, 178,
2000 F + S, 2001 F + S, 2001 SG / RTI ja valmistusvuodesta
2007 lähtien kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
• Mukana 2 letkunkiristintä

• Sopii tyyppeihin 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257
sekä prima 5:een
• Mukana 2 letkunkiristintä ja 2 letkunliitinmutteria

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

3
Kuplapakkaus

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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KUPPIKAULUS · SISÄKARTIOSUUTIN

728086.0000

725780.0000
Venttiilin kalvo (läppäventtiili)

2 x kuppikaulus (Ø 35 mm),
ei öljynkestävä

• Sopii kaikkiin valmistusvuosina 2007–2011
valmistettuihin ei-öljynkestäviin suurtehopaineruiskuihin
ja kaikkiin eiöljynkestäviin 5 l:n paineruiskuihin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

• Sopii tyyppeihin 229 TS, 256, 257, 261, 262,
prima 5:een ja prima 8:aan (valmistusvuodesta
03/94 lähtien)

3
Muovipakkaus ja
ripustin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

000135.0000

706910.0000

Kompressoriliitäntä, öljynkest

2 x kuppikaulus (Ø 30 mm),
ei öljynkestävä
• Sopii prima 5:een (valmistusvuoteen 03/94 saakka)
sekä tyyppeihin 208, 229 S ja 229 T

• Sopii 6 baarin suurtehopaineruiskuihin
• Turvaventtiili
• Paineilmaliitäntä (rengasventtiilillä)
• Takaiskuventtiili

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

727984.0000

1
Muovipakkaus ja
ripustin

000111.0000
Ilmanpoistoventtiili täydellisenä,
öljynkestävä

Erikois-laakasuihkusuutin 111

• Sopii prima-sarjaan sekä malleihin primex 5, Pro 5,
Pro 8, 229 S ja 229 TS

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja
reppuruiskuihin (paitsi ei malliin 2000)
• Tyyppi 8002 E (80°)

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Muovipakkaus ja
ripustin

000112.0000

3
Kuplapakkaus

706840.0000
Erikois-kalkkisuutin

Suuttimet

• Sopii kaikkiin tyypin 162 teräslevystä valmistettuihin
laitteisiin
• Käyttö vain kalkitukseen.

• Sopivat tyyppeihin 89, 228, 229, 229 S, 229 T,
229 TS, 251, 256, 257, 259 ja prima-sarjaan

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

706810.0000

3
Kuplapakkaus

724480.0000
Sisäkartiosuuttimet, 2 x Ø 1 mm,
1 x Ø 2 mm

York-kaksoissuutin
• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin (6 baaria)
ja reppuruiskuihin

• Sopivat kaikkiin GLORIA-suurtehopaineruiskuihin ja
reppuruiskuihin
• Sumuttimella
Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

4 006325 621995

725820.0000

725830.0000
Sisäkartiosuutin Ø 2 mm:n sumuttimella

Sisäkartiosuutin Ø 1 mm sumuttimella

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja
reppuruiskuihin (paitsi ei malliin 2000)
• Sisäkartiosuutin tyyppi G-H 116-80. Suihkun kulma 80°
• Tuotto: 1,16 litraa minuutissa 2 baarin paineella

• Sopii kaikkiin GLORIA-suurtehopaineruiskuihin ja
reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
• Sisäkartiosuutin tyyppi G-H 49-55. Suihkun kulma 55°
• Tuotto: 0,49 litraa minuutissa 2 baarin paineella

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

3
Kuplapakkaus

SILIKONIRASVA · TIIVISTESARJA
726029.0000
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716440.0000
Täydellinen sisäkartiosuutin, säädettävä

Tyypin 8004E laakasuihkusuutin

• Sopii tyyppeihin 89, 228, 251, 256, 259, 261 ja 262
• Suihkun kulma 0-60°
• Tuotto: 0,52 litraa minuutissa 2 baarin paineella

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
• Suihkun kulma 0-80°
• Tuotto: 1,29 litraa minuutissa 2 baarin paineella

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

3
Kuplapakkaus

4 004325 615211

726984.0000

728524.0000
Vaahtopatruunasarja (3 patruunaa)

Täydellinen sisäkartiosuutin, säädettävä

• Sopii kaikkiin GLORIA FoamMaster -malleihin
• Oikean vaahdon määrän säätöä varten
• Helposti vaihdettavissa ruiskuun
• Värikoodattu tuotteiden erottamiseksi helposti

• Sopii malleihin 5 ja primex 5

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

4
Muovipakkaus ja
ripustin

3
Kuplapakkaus

001100.0000

728781.0000
Silikonirasva, 6 gramman tuubi

Ruiskujen puhdistusaine 250 ml

• Silikonirasva tiivisterenkaiden ja holkkien hoitoon

• Tehoaa kasvinsuojeluainejäämiin
• Suojaa kalkin ja korroosion vaikutuksilta
• Riittoisuus jopa 10 puhdistuskertaa (5 litran säiliöitä
puhdistettaessa)
• Sisältö 250 ml

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

728628.0000

5
Ei pakattu

706460.0000
Tiivistesarja

O-renkaat pumppuihin (ø 28,15 x 3,5),
ei öljynkestävä

• Sopii Hobby 1800:aan, Pro 1300:een ja Pro 1800:aan

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

706400.0000

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

728968.0000
O-renkaat pumppuihin (ø 38 x 5),
ei öljynkestävä

O-renkaat pumppuihin (ø 28,15 x 3,5), ei
öljynkestävä

• Sopii kaikkiin paineruiskuihin ja
suurtehopaineruiskuihin

• Suitable for public health sprayer ProControl 100

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

3
Kuplapakkaus

4 046436 029815

725920.0000

728033.0000
Tiivistesarja

Tiivistesarja, ei öljynkestävä

• Sopii tyyppeihin 217, 217 G ja 251

• Sopii kaikkiin ei-öljynkestäviin
suurtehopaineruiskuihin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

3
Kuplapakkaus

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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SUUTTIMET

707360.0000

728839.0000
Tiivistesarja paineruiskuihin

Tiivistesarja

• Sopii tyyppeihin 42, 229 S, 229 T, 229 TS
prima-sarjaan ja tyyppiin primex 5

• Sopii reppuruiskuihin CLASSIC 1200 ja CLASSIC 1800

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

727629.0000

3
Kuplapakkaus

728059.0000
Tiivistesarja

Tiivistesarja, öljynkestävä

• Sopii tyyppeihin 261 ja 262

• Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

728417.0000

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

728415.0000
Tiivistesarja

Tiivistesarja

• Sopii Hobby 125:een

• Sopii malleihin Pro 5, Pro 8, Spray&Paint ja
PaintPro 5

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

728626.0000

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

728627.0000
Tiivistesarja

Tiivistesarja

• Sopii malliin prima 3

• Sopii Hobby 1200:aan

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

000198.5001

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

3
Kuplapakkaus

000100.0000
Kuljetusvaunu

Varaosalaatikko

• Kaikille 10 litran suurtehopaineruiskuille
valmistusvuodesta 2007 lähtien

• GLORIA-ruiskujen tärkeimmät alkuperäisvaraosat
• Koko sisältö:
5 x 606271.0000
 4 x 540742.0000
10 x 617070.0000
 4 x 510880.0000
3 x 625971.0000
4 x 521400.0000
3 x 627070.0000
4 x 536230.0000
5 x 634870.0000
4 x 536480.0000
2 x 726790.0000
5 x 539358.0000
5 x 726996.0000
5 x 539359.0000
3 x 728558.0000
8 x 540240.0000
3 x 728563.0000
5 x 601900.0000

Pakkausyksikkö:
Pakkaustapa:

Pakkausyksikkö:
Type of packaging

4
Muovipakkaus

1
Muovipakkaus

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT
I. Yleiset ehdot

VI. Omistuksenpidätys

Kaikki tarjoukset, sopimukset ja toimitukset ovat yksinomaan toimitusehtojemme ja maksuehtojemme
alaisia, jotka asiakas, sikäli kuin hän ei ole kuluttaja Saksan siviililain 13 §:n mukaisesti, ilmoittaa hyväksyvänsä tilauksen antamisen yhteydessä näiden sekä kaikkien tulevien kauppojen osalta, myös
vaikka niitä ei ole kaupan solmimisen yhteydessä nimenomaisesti mainittu tai jos niistä ei ole erikseen
sovittu. Poikkeavat, ristiriidassa olevat tai täydentävät yleiset sopimusehdot, vaikka ne olisivat tiedossa, eivät ole kuulu sopimukseen, paitsi jos olemme kirjallisesti vahvistaneet niiden pätevyyden.

Toimitetut tavarat säilyvät oikeudellisesta syystä riippumatta omaisuutenamme, kunnes saatavamme,
mukaan lukien tulevat saatavat, on täysin maksettu, vaikka kyse on erityisesti mainittujen maksujen
suorittamisesta. Jos kyseessä on juokseva tili, varattu omaisuus toimii saldovaatimuksemme vakuutena. Ostaja voi myydä omaisuuttamme vain tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa ja niin kauan kuin
hän ei ole laiminlyönyt maksujaan. Hänellä on oikeus jälleenmyydä varattuja tavaroita vain sillä edellytyksellä, että varatun tavaran jälleenmyynnistä saadut saatavat siirretään meille ja että hänen ostajansa eivät voi kuitata jälleenmyynnin saamisia vastasaamisilla. Ostajalla ole oikeutta muihin varattujen
tavaroiden luovutuksiin, etenkään vakuuden siirtoon ja panttaukseen.Jos saamme tietoon seikkoja,
jotka voivat heikentää ostajan luottokelpoisuutta, ja jos jatkoaika ei muuta asiaa, voimme milloin tahansa kieltää toimitettujen, omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden jälleenmyynnin ja vaatia asiakkaalta niiden palauttamista asiakkaan kustannuksella. Tässä tapauksessa asiakkaan on korvattava
ylimääräiset rahti- ja lähetyskulut ja muut kulut sekä mahdollinen arvon alentuminen. Ostajalla on oikeus periä jälleenmyynnistä koituvat saatavat siihen asti, kunnes kielto tulee voimaan. Asiakas on
vaatimuksestamme velvollinen ilmoittamaan asiakkailleen saatavien siirrosta meille ja tekemään tästä
meille ilmoituksen sekä lähettämään tämän ilmoituksen yhteydessä saatavien siirtämiseen tarvittavat
tiedot ja asiakirjat. Jos vakuuksiemme kokonaisarvo ylittää 20 prosenttia saataviemme arvosta, meillä
on oman valintamme mukaan velvollisuus vapauttaa vakuus ostajan pyynnöstä. Omistusoikeuden pidättämiseen liittyvät oikeudet ja kaikki tässä määritellyt erityisehdot ovat voimassa siihen saakka, kun
ostaja on maksanut kaikki velkansa.

Edustajiemme ja työntekijöidemme antamat suulliset lupaukset ja muut sopimukset, varsinkin jos ne
muuttavat näitä ehtoja, ovat meidän puoleltamme voimassa vain, jos ne on kirjallisesti vahvistettu.
II. Tarjous
Tarjoukset tehdään sitoumuksetta. Kuvat, mittoja ja painoja koskevat tiedot sekä muissa painotuotteissa olevat tiedot ovat vain likimääräisiä ja ne annetaan sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden teknisiin
muutoksiin sekä muodon, värin ja/tai painon muutoksiin kohtuullisuuden rajoissa.. Tavaran tilatessaan
asiakas ilmoittaa sitovasti haluavansa hankkia tilatun tavaran.Meillä on oikeus hyväksyä tilauksen sisältämä sopimustarjous kahden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Hyväksymisestä voidaan
ilmoittaa joko kirjallisesti tai toimittamalla tavara asiakkaalle.
III. Toimitus
Sovitut toimitusajat eivät ole sitovia. Ne ovat sitovia vain, jos ne on kirjallisesti nimenomaisesti vahvistettu sitoviksi. Toimitusaikaa on noudatettu, jos toimitus on lähtenyt varastostamme tai lähetysvalmiudesta on ilmoitettu ostajalle toimitusajan päättymiseen mennessä. Jos ei-sitova toimitusaika on ylittynyt yli kuudella viikolla, ostajalla on oikeus kirjallisesti vaatia meiltä toimitusta kohtuullisessa ajassa.
Jos emme ole toimittaneet tilattua tuotetta toimitusajan päättymiseen mennessä, ostaja voi kirjallisella ilmoituksella peruuttaa sopimuksen. Ostaja voi vaatia meiltä laiminlyönnin takia korvausta viivästyksestä tai vahingonkorvausta vain, jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Tässä tapauksessa vaatimusta jälkitoimituksesta ei voida esittää. Osittaiset toimitukset ovat
toimitusajan kuluessa sallittuja. Ostaja hyväksyy vajaatoimitukset. Kaikki muut vaateet, erityisesti jälkitoimitusta ja/tai vahingonkorvausta koskevat, ovat oikeudellisesta syystä riippumatta mitättömiä
paitsi, jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Toimitusaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen takia, joita ovat erityisesti lakot, työsulut, raaka-aineen puute, toimintahäiriöt, kuljetusvauriot ja kaikenlaiset viranomaisten toimenpiteet. Tällaisissa ennakoimattomissa olosuhteissa meillä on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain edellyttäen, että tapahtumat muuttavat
merkittävästi toimituksen sisältöä. Tällaisissa tapauksissa ostaja voi pyytää meiltä ilmoitusta siitä, haluammeko täyttää sopimuksen kohtuullisessa määräajassa. Jos emme anna ilmoitusta, ostaja voi
purkaa sopimuksen. Ostaja ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia, paitsi jos olemme syyllistyneet
tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.
IV. Riskin siirtyminen
Kaikkien tavaralähetysten osalta riski siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan huolitsijalle tai rahdinkuljettajalle.
V. Takuu, virheitä koskeva vastuu, vastuun rajoitus
Annamme loppuasiakkaidemme hyväksi tuotteillemme vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Tämä takuu koskee kaikkia laitteissa ilmeneviä olennaisia vikoja, jotka todistettavasti johtuvat materiaali- tai
valmistusvirheistä. Valintamme mukaan takuukorvaus suoritetaan lähettämällä uusi, virheetön laite tai
korjaamalla meille lähetetty laite, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
• Laitetta on käsitelty oikein ja käyttöohjeen suositusten mukaisesti. Ostaja tai muu valtuuttamaton
kolmas osapuoli ei ole yrittänyt korjata laitetta.
• Takuu on mitätön, mikäli varaosia, lisävarusteita ja lisävarusteita ei korvata GLORIAN alkuperäisillä
osilla tai osilla, jotka olemme hyväksyneet.
• Laite on lähetetty riittävällä postimaksulla varustettuna suoraan johonkin asiakaspalvelukeskuk
seemme ja siihen on liitetty täydellisesti täytetty takuukortti.
• Meidän suorittamamme takuukorjaus tai -vaihto eivät pidennä takuuaikaa.
Takuu ei kata määräysten mukaisesta käytöstä aiheutuneesta kulumisesta johtuvia vikoja. Tämä valmistajan antama takuu ei koske loppuasiakkaan jälleenmyyjää tai myyjää kohtaan voimassa olevia
takuuvaatimuksia.
Takaamme asiakkaillemme, että noudatamme lakisääteisiä määräyksiä. Viallisen tai virheellisen
toimituksen yhteydessä pidätämme kuitenkin harkintamme mukaan oikeuden korjata toimitettu tavara
tai toimittaa virheetön laite. Asiakkaallamme on oikeus vaatia ostohinnan alentamista tai ostosopimuksen purkamista vasta, kun laitetta on kaksi kertaa tuloksetta yritetty korjata, tai kun uusi, virheetön
laite on kaksi kertaa tuloksetta yritetty lähettää. Asiakkaidemme lisävaateet, erityisesti koskien välittömiä, epäsuoria tai välillisiä vahinkoja, ovat oikeudellisesta syystä riippumatta mitättömiä, etenkin jos
kyse on viivästyksestä, paitsi jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.
Tämä vastuuvapauslauseke ei myöskään koske hengenmenetystä, ruumiinvammaa tai terveydellistä
haittaa tai törkeästä tuottamuksellisuudesta aiheutuvia vahinkoja. Emme myöskään ole yleisesti vastuussa vahingoista niiden oikeudellisesta syystä riippumatta, paitsi jos kyseessä ole petollinen aikomus tai törkeä huolimattomuus. Tämä vastuuvapauslauseke ei myöskään koske hengenmenetystä,
ruumiinvammaa tai terveydellistä haittaa tai törkeästä tuottamuksellisuudesta aiheutuviavahinkoja.

VII. Maksuehdot
Maksut on suoritettava ilman mitään vähennyksiä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos
maksuaika ylittyy, meillä on ilman erillistä muistutusta oikeus periä korkoa, jonka suuruus on kulloinkin
voimassa oleva peruskorko lisättynä kahdeksalla prosentilla. Korko on korkeampi, mikäli voimme esittää todisteen korkeammasta korkotasosta.Hyväksymme vekseleitä vain nimenomaisen sopimuksen
mukaan arvopäivästä, jona voimme käyttää vasta-arvoa edellyttäen, että meillä on oikeus diskonttaukseen. Jos näin ei ole, pidätämme oikeuden palauttaa laskun ostajalle ja vaatia käteismaksua. Emme
ota vastuuta ajallaan tehtävästi esittämisestä, protestista, ilmoituksesta tai vekselin palauttamisesta,
jos vekseliä ei ole lunastettu, paitsi jos kyseessä on meidän puoleltamme tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Leimavero, diskonttaus, kulut ja korot erääntyvät aina välittömästi.Meillä on oikeus siirtää
liikesuhteestamme johtuvia vaateita. Jos tietoomme tulee sopimuksen tekemisen jälkeen seikkoja,
jotka heikentävät ostajan luottokelpoisuutta, kaikki saatavamme erääntyvät välittömästi vekselin
erääntymisajasta riippumatta. Meillä on oikeus vaatia vakuuksia.Jos määräämämme jatkoaika päättyy
tuloksettomana, meillä on oikeus irtisanoa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta saatavan suorittamatta jättämisestä. Meitä vastaan esitetyt vaateet voidaan hyvittää vain, jos vastavaatimus on kiistaton tai
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen omistusoikeus on olemassa.Ostaja voi vaatia pidätysoikeutta
vain siltä osin kuin se perustuu saman sopimussuhteen vaatimuksiin.
VIII. Vastuun rajoitukset
Ellei edellä ole muuta sovittu, GLORIAN vastuu vähäisestä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuden laiminlyönnistä rajoittuu tavaroiden tyypilliseen sopimuksessa ennakoitavaan, välittömään keskimääräiseen vahinkoon. Emme ota vastuuta vähäisistä sopimusvelvoitteiden laiminlyönneistä. Erityisesti asiakkaan esittämät lisävaateet GLORIAA vastaan ovat pois suljettuja. Tämä koskee erityisesti
vahingonkorvausvaatimuksia, jotka johtuvat sopimussuhteeseen perustuvista velvoitteista ja rikkomuksista. Tämän vuoksi emme ole vastuussa vahingoista, joka ei ole ilmennyt itse toimitetussa tavarassa. Erityisesti emme ole vastuussa asiakkaan voiton menetyksestä tai omaisuusvahingosta. Edellä
mainitut vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaan tuotevastuuseen liittyviin vaatimuksia. Lisäksi vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaalle aiheutuvaa ruumiinvammaa, terveydellistä haittaa tai hengenmenetystä. Valmistusvirhettä koskevat vahingonkorvausvaatimukset vanhentuvat vuoden kuluttua
tavaroiden luovutuksesta. Tämä ei ole voimassa, jos meitä voidaan syyttää vilpillisestä toiminnasta.
IX. Muut asiat
Suorituspaikka on yhtiömme kotipaikka. Kaikkien tämänhetkisten ja tulevien liikesuhteestamme johtuvien vaateiden, mukaan lukien vekseli- ja sekkisaatavat, yksinomainen oikeuspaikka on yrityksemme
kotipaikka. Meillä on oikeus nostaa kanne ostajaa vastaan myös hänen yleisessä oikeuspaikassaan.
Tämä sopimus on ainoastaan Saksan liittotasavallan lain alainen. YK:n yleissopimus kansainvälistä
tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ei ole voimassa. Jos jokin ehto on pätemätön, tämä
ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Asianmukaisen käsittelyn edellyttämät tiedot tallennetaan
meidän tietojenkäsittelyjärjestelmäämme.
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• Pitkävaikutteinen
• Ei kemiallisia aineita
• Uudet PLUS-versiot saatavissa välittömästi

