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Lataa ilmainen QR-koodien lukusovellus ja anna mennä. 
Lue GLORIA tuotteisiin liittyvä QR-koodi ja löydä tietoa 
antavia tuotevideoita, täydentävää kuvamateriaalia ja 
hyödyllistä tietoa tuotteesta.

Näin yksinkertaista ei kasvinsuojelu ole koskaan ollut. 
Klick&GO REFILL järjestelmä mahdollistaa turvallisen torjunta-
aineiden käytön ja on myös ympäristöystävällinen. 

Klick&GO REFILL järjestelmässä on laitteen pikaliittimen ja suihku-
putken välissä sekoitusosa. Siihen napsautetaan REFILL-patruuna, 
joka sisältää kasvinsuojeluaineen. Vasta ruiskutettaessa sekoittuu 
kasvinsuojeluaine säiliöstä tulevaan puhtaaseen veteen. Näin 
annostelu on automaattisesti oikea, eikä yli- tai aliannostusta voi 
tapahtua.

Uutuudet 2015

Terminen rikkaruohojen torjunta
GLORIA tarjoaa uusia, käytännöllisiä ja ympäristöystävällisiä menetelmiä rikkaruohojen torjuntaan 
– Thermoflamm bio Electro poistaa rikkaruohot jopa 650 °C kuuman lämpösäteen avulla.

Laite toimii taloudellisella 2000 W sähköteholla. Kartiomainen suutin suojaa ulkopuolta säteen 
kuumuudelta ja keskittää sen jopa 650 °C lämpöiseksi ilmaksi tuhoten täysin rikkaruohot. 
Tämä säästää aikaa ja energiaa sekä vähentää ympäristön kuormitusta. Käytä laitetta suoraan 
rikkaruohoihin noin 5 – 7 sekunnin ajan. Lämmössä rikkakasvien solut kuolevat. Tämä ei ole 
vain lyhytaikaista rikkakasvien torjuntaa, vaan sillä saavutetaan myös pysyvämpiä vaikutuksia.

Ja ei vain villikasvien poistaminen poluilta ja terasseilta ole tehtävä, josta Thermoflamm bio 
Electro suoriutuu hyvin. Se on myös ympäristöystävällinen, nopea ja kätevä tapa sytyttää 
grillihiilet tai takkapuut. Uudella sähkökäyttöisellä Thermoflamm bio Electro tuotteella GLORIA 
tarjoaa yhdessä kolmen kaasukäyttöisen laitteen kanssa laajan valikoiman lämpötoimiseen 
– ei kemialliseen – kitkemiseen.

Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.
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GLORIA valikoimasi yhdellä silmäyksellä

Kasvien hoitoa kotona ja 
parvekkeella
Hieno- ja käsiruiskut täyttötilavuudeltaan 
0,3 – 1,25 l käyttöön kotona, terassilla 
ja parvekkeella.

Vaivatonta ruiskutusta
Rasittamatonta kasvien hoitoa 
hyvän sumutuskuvion avulla – 
GLORIA AutoPump ja AutoPump Mini.

Kiiltoa ja puhtautta
FoamyClean 100 – monikäyttöinen 
vaahtopesuri ja siivousapulainen kotiin, 
puutarhaan ja autoon.

Kasvien hoito puutar-
hassa
Monipuolinen ja käytännöllinen – ruiskut, 
joiden täyttötilavuus on 3 – 8 litraa ja 
suurin käyttöpaine 3 baaria.

Rikkakasvien torjuntaa 
ilman kemikaaleja
Thermoflamm bio sarjan laitteet 
poistavat hankalat rikkakasvit ympäris-
töystävällisesti ja aikaa säästäen.

Ruiskutusta 
pensselöinnin sijaan
Spray & Paint ruiskut puunsuojaaineiden
ja pinnoitteiden levitykseen.

Korkealaatuista ruisku-
maalausta harraste- ja 
ammattipuutarhureille
Monipuolisia toimintoja ja käyttömuka-
vuutta – reppuruiskut ja tehoruiskut

Puutarhanhoito
Hyödyllisiä laitteita ja apuvälineitä, 
jotka helpottavat monia puutarhanhoidon 
tehtäviä.

GLORIA lisätarvikkeet
Laaja valikoima lisävarusteita – 
valitse omaan tarkoitukseesi sopiva 
suutin, jatkoputki tai suihkusuulake.
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Kasvien hoito 
talossa ja 
parvekkeella
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Hobby 05

Hobby 10

Mikrosuutin tyyppi 208
Tuotenro: 000208.0000

Sumun kaltaisen hajotuksen ansiosta 
ihanteellinen erityiskäyttöön kasvihuoneissa 
ja huonekasvien, orkideoiden ja ruusujen 
hoidossa.

• täyttömäärä 0,3 litraa • säiliö ja mäntä-
putki muovia • kierrettävä nestesäiliö.

Tarkkuus- ja käsiruisku
laitteet, Täyttömäärä 0,3 
– 1,25 litraa, soveltuvat 
käytettäväksi puutarhassa, 
kasvihuoneessa ja kotona, 
huonekasvien hoidossa 
sekä parveke- ja puhdistus- 
töissä.

Paineruisku Hobby 100
Tuotenro: 000015.0000

Kompakti paineruisku kotiin ja puutarhaan.

• täyttömäärä 1,0 litraa • maks. käyttöpaine 
3 baaria • ergonomisesti muotoiltu kahva 
• portaattomasti säädettävä suutin messinki-
insertillä ja käteen sopivalla kahvan raken-
teella • pysyy hyvin pystyssä kohokuvioidun, 
tasaisen pohjan ansiosta • suorituskykyinen 
tarkkuuspumppu • turvaventtiili • läpinäkyvät 
ikkunat näyttävät jäljellä olevan aineen määrän 
• suuri täyttöaukko, helppo täyttää • säiliö 
korkealaatuista muovia.

Paineruisku Hobby 125
Tuotenro: 000025.0000

Tehokas paineruisku huippuominaisuuksilla.

• täyttötilavuus 1,25 litraa • maks. käyttöpai-
ne 3 baaria • ergonomisesti muotoiltu kahva 
• 360°-suihkutustoiminto joustavan nousuput-
ken ansiosta • portaattomasti säädettävä suu-
tin messinki-insertillä ja miellyttävällä kahvalla 
• kääntyvä suutin • vakaa jalustarengas, 
pysyy tukevasti pystyssä • tehokas pumppu 
• turvaventtiili • läpinäkyvät ikkunat näyttävät 
jäljellä olevan aineen määrän • suuri täyttö-
aukko, helppo täyttää • säiliö korkealaatuista 
muovia • paino 0,5 kg.

Tarkkuusruisku Hobby 05
Tuotenro: 000850.0000

Tarkkuusruisku Hobby 10
Tuotenro: 000860.0000

Käytännöllinen ja monipuolinen.

• täyttömäärä 0,5 litraa (Hobby 05) tai 1,0 
litraa (Hobby 10) • kaksitoiminen tarkkuus-
pumppu: 1 x pumppaus = 2 x sumutus 
• ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva 
• portaattomasti säädettävä suutin messin-
ki-insertillä ja mukavan otteen rakenne • hie-
nojakoinen suihku • erittäin vakaa kohoku-
vioidun tasaisen pohjan ansiosta • läpinäkyvät 
ikkunat näyttävät jäljellä olevan aineen määrän 
• suuri täyttöaukko helpottaa täyttöä • Säiliö 
valmistettu korkealaatuisesta muovista.

GLORIA tarkkuus- ja 
paineruiskut on varustettu 
läpinäkyvillä nauhoilla 
näyttämään jäljellä olevan 
aineen määrän.

Kaksitoiminen tarkkuuspumppu

Hobby 05 ja Hobby 10 tarkkuus-
ruiskut tarjoavat kaksinkertaista 
tehoa ja kaksinkertaista muka-
vuutta: Yksi pumppuvivun käyttö 
antaa kaksi vahvaa sumutusta.

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.
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0,8 L

Täydellisyyttä 
muodossa ja 
toiminnassa

»Black & White«
Tuotenro: 000800.0000
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1 2

Saatavana tämän hetken trendiväreissä:

GLORIA Design-sumutinpullo

Täysmuotoiltu pumppusumutin
kahdella toiminnolla: Sumuta ja kastele.

• pumppupää pikalukituksella, helppo irrottaa • suuri täyttösuppilo 
helpottaa täyttöä • tarkka annostelu tarkkuuspumpun ansiosta • integroitu 
valutusreikä kukkien ja kasvien kasteluun • toimii monissa eri asennoissa 
• pysyy tukevasti pystyssä • ergonomisesti muotoiltu kahva ja painikkeet 
• eleganttia, ajatonta muotoilua • sopii kotiin, viherhuoneeseen, terassille ja 
parvekkeelle • korkealaatuinen, portaattomasti säädettävä suutin antaa hienon 
sumutustuloksen • Täyttömäärä 0,8 litraa.

»Black & White«
Tuotenro: 000800.0000

»Antrasiitti«
Tuotenro: 000801.0000

»Viinimarja«
Tuotenro: 000802.0000

»Omenanvihreä«
Tuotenro: 000803.0000

»Jäänsininen«
Tuotenro: 000804.0000

VUODEN
TAKUU

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Tarkkuuspumppu mahdollistaa tarkan sumutuksen annostelun.

Käytännöllinen: Integroidulla kaatoaukol-
laan GLORIA Design-sumutinpullo sopii 
myös kasvien kasteluun.

Mukavuutta: 
Pikalukitus

Joustava: 
Sumuta eri asennoissa.

Suuri täyttösuppilo 
helpottaa täyttämistä.
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Monipuoliset 
ja käytän-
nölliset –
Paineruiskut joiden
kapasiteetti on 
välillä 3 – 8 litraa.
GLORIA ruiskut sopivat erityisesti puutarha-
kasvien hoitoon. 3 baarin maksimipaineen 
ansiosta ne ulottuvat ongelmitta pensaisiin 
ja pieniin puihin. Pitkäaikainen yhtenäinen 
suihkutuskuvio varmistaa jännityksettömän 
ja mukavan työskentelyn. Kaikki tuotteet on 
varustettu turvaventtiilillä, säädettävällä 
kartiosuuttimella ja pikaliittimellä, jossa on 
likasuodatin. 
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Paineruisku prima 5, 
Tyyppi39 TE 
Tuotenro: 000080.0000

Edullinen valinta puutarhaan. 

• Maks. käyttöpaine 3 baaria • Täyttötilavuus 
5 litraa • TÜV- ja GS-hyväksynnät • Läpinä-
kyvät ikkunat näyttävät jäljellä olevan määrän 
• paineentasausventtiili kiinteällä turvaventtii-
lillä • pikasuljin integroidulla likasuodattimella 
• messinkinen suihkutusputki • säädettävä 
kartiosuutin • täyttöputki • tehokas paine-
pumppu • tukihihna.

Paineruisku prima 3 
Tuotenro: 000078.0000

Kompakti malli pieneen puutarhaan. 

• Maks. käyttöpaine 3 baaria • Täyttötilavuus 
3 litraa • vakaa muovisäiliö • messinkisuihku-
putki • messinkisuutin • täyttösuppilo • pai-
nemittari integroidulla turvaventtiilillä • pikalii-
tin integroidulla roskasuodattimella • tehokas 
tarkkuuspumppu • kantohihna • säädettävä 
kartiosuutin • läpinäkyvät ikkunat näyttävät 
jäljellä olevan aineen määrän.

Sopivan jatkoputken 
löydät sivulta 36

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Paineruisku prima 8
Tuotenro: 000082.0000

• maks. käyttöpaine 3 baaria • täyttömäärä 
8 litraa • läpinäkyvät ikkunat näyttävät jäljel-
lä olevan aineen määrän • painemittari tur-
vaventtiilillä • pikasuljin integroidulla likasuo-
dattimella • messinkinen suihkuputki • täyt-
tösuppilo • tehokas painepumppu • tukihih-
na • säädettävä kartiosuutin.

GLORIA kompressori-liitäntä 
Tuotenro: 728381.0000

• mahdollistaa automaatti-
sen paineen muodostuksen 

ilman käsin pumppaa-
mista • pitkä työjakso 
tasaisella ruiskutusku-

violla • venttiilin kierto • sopii useisiin 3 – 8 
-litran muovisiin GLORIA-ruiskuihin: prima 3, 
prima 5 tyyppi 39TE, prima 5 tyyppi 42E, 
primex 5, prima  8, Spray&Paint (5 l). 
Ei sovellu CM / SOX -malleille.
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Typ 39 TE

Paineruisku primex 5
Tuotenro: 000083.0000

Hyvin varusteltu ruisku puutarhaan.

• Maks. käyttöpaine 3 baaria • muovisäiliö 
• täyttömäärä 5 litraa • TÜV- ja GS-hyväksyntä 
• läpinäkyvä ikkuna ainemäärän seurantaan 
• liitäntäventtiili ulkoiselle kompressorille 
• painemittari integroidulla turvaventtiilillä 
• pikaliitin kiinteällä likasuodattimella • teho-
kas painepumppu • ruiskutusputken pidin 
• jalustarengas pitää tukevasti pystyssä 
• messinki-jatkoputki 50 cm • messinkisuih-
kuputki säädettävällä suuttimella • kanto-
hihna.

Paineruisku prima 5 Comfort
Tuotenro: 000091.0000 

Luja ruisku mukavuutta tuovilla varusteilla.

• täyttötilavuus 5 litraa • maks. käyttöpaine 
3 baaria • messinkisuihkuputki • säädettävä 
messinkinen kartiosuutin • 2,5 m kierreletku 
hyvään ulottuvuuteen ja joustavuuteen • liitän-
täventtiili kompressoriin • tukeva muovisäiliö 
• läpinäkyvä ikkuna näyttää jäljellä olevan 
aineen määrän • painemittari integroidulla 
turvaventtiilillä • pikaliitin integroidulla lika-
suodattimella • tehokas painepumppu • suuri 
täyttösuppilo.

Sopivan 
suihkusuulakkeen 
löydät sivulta 38

Kompressoriliitäntä 
laitteen automaattiseen 
paineistamiseen

2,5 m pitkä kierreletku 
antaa riittävästi 
joustavuutta ja 
ulottuvuutta.
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Käyttöä helpottavat varusteet hobby exclusiv

Paineruisku hobby exclusiv, tyyppi 262
Tuotenro: 000262.0000

Helppokäyttöinen ruisku puutarhanhoitoon. 

• maks. käyttöpaine 3 baaria • täyttömäärä 5 litraa 
• TÜV- ja  GS -hyväksynnät • suuri täyttöaukko • paine-
mittari • varoventtiili • pikaliitin integroidulla likasuodatti-
mella • tehokas erikoispumppu • teleskooppisuihkuputki 
ja kääntyvä ja säädettävä suutin (pituus maks. 1000 mm) 
• letkuliitin säiliön pohjassa (loppuaineen tyhjennys) 
• täyttösuppilo (roskasiivilä estää suuttimen tukkeutumi-
sen) • suihkuputken pidin • kestävä kantohihna olkapeh-
musteella • ergonominen Komfort-ote pehmeällä pinnalla 
ja letkun taittumissuojalla.

Teleskooppi 
jatkoputki (muovia) 
täyd., suuttimella, 
portaaton säätö 
0,58–1,0 m

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Kääntyvä ja 
säädettävä 
suutin

Jäännöstyhjennys 
(tyhjennysventtiili 
säiliön pohjalla)

Kantohihna 
olkapehmus-
teella

Suuri täyttöaukko

Läpinäkyvät 
ikkunat aineen 
määrän seuran-
taan

Painemittari

Täyttöseula Vakaa 
pohjarengas

Komfort-ote, sis. 
letkun taivutussuoja

Letkun 
taivutussuoja

Pehmustettu, 
ergonominen design

GLORIA 
pesuaine-
sumuttimet 
sivulla 35
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S-muotoiset olkaimet, sopivat 
täydellisesti vartalon muotoon

Ergonomisesti muotoiltu 
selkäpehmuste tukee ja suojaa 

vartaloa

Tukihihna kiinnittää 
olkaimet antaen tukea ja 

vakautta

Lantiovyö tasaa 
kuormitusta lonkille, 

mahdollisimman suurta 
käyttömukavuutta 
rasittamattomaan 

työskentelyyn

Anatomisesti 
muotoiltu: 
täydellinen 
painonjaka-
utuma

Reppuruiskut Pro 1300 + Pro 1800: 

Poikkeuksellista käyttömukavuutta Erittäin 
tehokas 
ilmankierto-
järjestelmä
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Reppuruiskut –
suuri tilavuus, helppo
käyttää

Anatomisesti 
muotoiltu: 
täydellinen 
painonjaka-
utuma
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Reppuruisku Hobby 1200
Tuotenro: 000056.0000

• Täyttömäärä: 12 litraa • Ergonominen, 
selän mukaisesti muotoiltu säiliö 
• täyttömäärän hallinta läpinäkyvästä 
ikkunasta • pikaliitin integroidulla painemitta-
rilla • messinkisuihkuputki JKI-hyväksytyllä 
kartiosuuttimella • vakaa muovipumppu 
• pumppukahva asennettavissa vasen- tai 
oikeakätiseksi, suihkuputkiliitäntään 
• pehmustetut olkahihnat pikavaihtokytkimel-
lä • täyttösuppilo • soveltuu biologisten 
torjunta-aineiden levitykseen • Komfort-ote: 
ergonomisesti muotoiltu ja miellyttävän 
pehmeä pinta

Reppuruisku Pro 1300
Tuotenro: 000058.0000

• Täyttömäärä: 13 litraa • Ergonominen, 
selän mukaisesti muotoiltu säiliö 
• täyttömäärän hallinta läpinäkyvästä 
ikkunasta • pikaliitin integroidulla painemitta-
rilla • messinkisuihkuputki JKI-hyväksytyllä 
kartiosuuttimella • messinkipumppu 
• tiivisteet korkealaatuiset Viton® 
• pumppukahva asennettavissa vasen- tai 
oikeakätiseksi, suihkuputkiliitäntään 
• ammattilaiskantojärjestelmä hengittävällä 
vaahtomuovipinnalla ja anatomisesti 
muotoilluilla olka- ja lantiohihnoilla sekä 
tukihihnoilla • täyttöseula • erityisen sopiva 
biologisten torjunta-aineiden levittämiseen 
• Sis. Komfort-ote: ergonomisesti 
muotoiltu ja pehmeällä pinnoitteella 
pehmeä pinta, ergonominen suunnittelu

Sis. messinkinen 
suihkuputki 0,5 m

GLORIA reppuruiskut tunne-
taan suuresta tilavuudestaan 
ja ulottuvuudestaan. Laitteiden 
varustuksen käyttöä helpotta-
vat yksityiskohdat, kuten 
messinkinen suihkuputki 
sisältäen 0,5 m jatkoputken, 
pikaliitin integroidulla paine-
mittarilla sekä ergonomisesti 
muotoiltu ja pehmeä Komfort-
ote, tekee niistä ihanteellisia 
käytettäväksi suurissa puutar-
hoissa, viininviljelyssä, met-
sänhoidossa tai kasvihuoneis-
sa. Kestävissä muovimalleissa 
on selkäystävälliset, vartaloon 
mukautuvat olkahihnat, lisäksi 
ammattilaismalleissa on eri-
tyinen kantolaite ilmastoivalla 
vaahtorakenteella.

Pehmeällä 
pinnoitteella,
ergonominen 
muotoilu
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Reppuruisku Hobby 1800
Tuotenro: 000060.0000

• Täyttömäärä: 18 litraa • Ergonominen, 
selän mukaisesti muotoiltu säiliö 
• täyttömäärän hallinta läpinäkyvästä 
ikkunasta • pikaliitin integroidulla painemitta-
rilla • messinkisuihkuputki JKI-hyväksytyllä 
kartiosuuttimella • vakaa muovipumppu 
• pumppukahva asennettavissa vasen- tai 
oikeakätiseksi, suihkuputkiliitäntään 
• pehmustetut olkahihnat pikavaihtokytkimel-
lä • täyttösuppilo • soveltuu biologisten 
torjunta-aineiden levitykseen • Komfort-ote: 
ergonomisesti muotoiltu ja pehmeällä 
pinnalla 

Reppuruisku Pro 1800
Tuotenro: 000062.0000

• Täyttömäärä: 18 litraa • ergonominen, 
selän muotoon sopiva säiliö • täyttömäärän 
hallinta läpinäkyvästä ikkunasta • pikaliitin 
integroidulla painemittarilla • messinkisuih-
kuputki JKI-hyväksytyllä kartiosuuttimella 
• messinkipumppu • korkealaatuiset 
Viton-tiivisteet® • pumppukahva asennetta-
vissa vasen- tai oikeakätiseksi ruiskuputkilii-
täntään • Profi -kantojärjestelmä hengittävällä 
vaahtopinnalla ja anatomisesti muotoilluilla 
olka- ja lantiohihnoilla sekä tukihihnoilla 
• täyttösuppilo • sopii biologisten kasvinsuo-
jeluaineiden levittämiseen • Komfort-ote: 
ergonomisesti muotoiltu, pehmeällä 
pinnalla

Reppuruisku Tyyppi2016
Tuotenro: 000064.0000

• täyttötilavuus 16 litraa • säiliö ruostuma-
tonta terästä • pikaliitin integroidulla paine-
mittarilla • messinkisuihkuputki JKI-
hyväksytyllä kartiosuuttimella • tehokas 
muovipumppu, jämäkästi kääntyvä pumppu-
kahva • pikairrotettava pehmustettu olkahih-
na • täyttösuppilo • integroitu kantolaite 
• sopii biologisten kasvinsuojeluaineiden 
levitykseen • Komfort-ote: ergonomisesti 
muotoiltu ja miellyttävän pehmeä pinta

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Sis. messinkinen 
suihkuputki 0,5 m

Sis. messinkinen 
suihkuputki 0,5 m

Sis. messinkinen 
suihkuputki 0,5 m

Luotettava 
muovinen 
vakiopumppu – 
asettaa normin 
laadulle ja 
suorituskyvylle

Erittäin tarkka 
messingistä 
ammattikäyttöön
valmistettu 
pumppu, kevyt 
ja kestävä

Tehopumppu 
ruostumattomasta 
teräksestä 
korkeimmalle 
vaatimustasolle, 
luja ja luotettava
(valinnainen Lisätarvikkeet,
Tuotenro: 728653.0000)
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Tehoruiskut 
ammattilais-
ominaisuuksilla

Kerrosrakenne
terässäiliö

Korroosionkestävä 
High-Tech sisäpinnoitus

Sisäpinnoitus
Teräs Pohjamaali

Pulveri-
maalaus

Kosteus
Pinnoite

Paineastia
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Suorituskykyiset ruiskumme on 
valmistettu kestävästä ruostumatto-
masta teräksestä. Ne tarjoavat 
erinomaista käsittelyn turvallisuutta 
ja käyttömukavuutta. 

Teräsruiskuissa on sisäpuolella kor-
kealaatuinen muovipinnoite, joka 
suojaa säiliötä korroosiolta ja tekee 
sen puhdistamisesta helpompaa. 
Ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut laitteet ovat tunnettuja 
lujuudestaan ja korroosionkestävyy-
destään. Molemmat mallit ovat eri-
tyisen sopivia biologisten torjun-
ta-aineiden levittämiseen. Kaikki 
mallit toimivat 6 baarin käyttöpai-
neella ja niiden täyttötilavuus on 
5 tai 10 litraa. Tämä tekee niistä 
ihanteellisia keskisuurille ja suurille 
puutarhoille. Sopivilla jatkoputkilla 
voidaan saavuttaa 6 m ruiskutus-
korkeus.

Painemittari Pikaliitin integroidulla 
likasuodattimella

Säilytyslokero pienosille,
 kuten vaihtotiivisteet tai 

suuttimet
Turva- ja ilmausventtiili

Pumpun kiinnitys Suuri täyttösuppilo

Täyttöseula: Sieppaa 
lian ja estää suuttimen 

tukkeutumisen

Ruiskutusputken pidike: 
estää suuttimen likaantumi-
sen lepoasennossa

Loppuaineen tyhjennys 
(letkuliitäntä säiliön 

pohjassa)

Hihna tai kantolaite (mallista 
riippuen)

Messinki-
korkeapainepumppu

Sisäänrakennettuna 
Painevaroitin ja paine-
mittari (10 l ruisku)
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Tehoruisku 405 T
Tuotenro: 000405.0000

Teräspaineastia korkealaatuisella 
muovisisäpinnoitteella.

• maks. käyttöpaine 6 bar • täyttötilavuus 
5 litraa • TÜV- ja GS-hyväksyntä • messinki-
nen pikaliitin likasuodattimella • painemittari 
• turva- ja ilmaventtiili • kantohihna olkapeh-
musteella • kannettava • mukana roskaseula 
• Loppuaineen tyhjennys.

Tehoruisku 505 T
Tuotenro: 000505.0000

Paineastia ruostumattomasta teräksestä.

• maks. käyttöpaine 6 baaria • täyttötilavuus 
5 litraa • TÜV- ja GS-hyväksyntä • messinki-
nen pikaliitin likasuodattimella • painemittari 
• turva- ja ilmaventtiili • kantohihna olkapeh-
musteella • olalla kannettava • lisätarvikkeet 
mukana • loppuaineen tyhjennys.

Tehoruisku 410 T
Tuotenro: 000410.0000

Teräspaineastia korkealaatuisella muovisisäpinnoitteella.

• maks. käyttöpaine 6 baaria • täyttötilavuus 10 litraa • TÜV- ja GS-hyväksynnät • pikaliitäntä 
integroidulla likasuodattimella, paineenalennin ja mittari • paineen näyttö • turvallinenilma-
venttiili • annosteluputki JKI-hyväksytyllä kartiosuuttimella • kantolaite • kantohihna pikasää-
döllä ja pehmusteella • kannettava • lisätarvikkeet mukana • Loppuaineen tyhjennys.

Tehoruisku 510 T
Tuotenro: 000510.0000

Paineastia ruostumattomasta teräksestä. 

• maks. käyttöpaine 6 baaria • täyttötilavuus 10 litraa • TÜV- ja GS-hyväksynnät • pikaliitäntä 
integroidulla likasuodattimella, paineenalennin ja mittari • paineen näyttö • turvallinen ilma-
venttiili • annosteluputki JKI-hyväksytyllä kartiosuuttimella • kantolaite • kantohihna pikasää-
döllä ja pehmusteella • kannettava • lisätarvikkeet mukana • Loppuaineen tyhjennys.

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.



www.klick-and-go.com

• AUTOMAATTINEN
• KÄYTÄNNÖLLINEN • VARMA

Innovatiivista kasvinsuojelua

Täytä 
vedellä

Napsauta 
patruuna 

kiinni

Tarkka 
annostelu

Yksityiskohtaiset tuotetiedot sekä 
luettelo käytettävissä olevista 
torjunta-aineista löytyvät nopeasti 
lukemalla QR-koodi, tai käymällä 
sivulla:

www.klick-and-go.com

Automaattinen annostelu, turvallinen ja helppo käsiteltävä, 
suljettu patruuna toistuvaan käyttöön
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Klick&GO REFILL-järjestelmä
Tuotenro: 001005.0000

 Innovatiivinen kasvinsuojeluaineiden sekoitus-
järjestelmä – nyt käytettävissä.

• maks. käyttöpaine 3 baaria • täyttötilavuus 
• integroitu sekoituspää oikeaan kasvinsuoje-
luaineen annosteluun • täyttösarjaan sisältyy  
2 tyhjää patruunaa, 5 annostelupäätä, 
täyttösuppilo, annostelutaulukko, avain 
ja tarrat • messinkinen suihkuputki • täyttö-
suppilo • tukeva muoviastia • ilmaventtiili 
kiinteällä turvaventtiilillä • voimakas pumppu 
• kantohihna.

Klick&GO REFILL-päivityssarja
Tuotenro: 001008.0000

• sekoituspää kasvinsuojeluaineen oikeaan 
annosteluun • täyttösarjaan sisältyy 
2 tyhjää patruunaa, 5 annostelupäätä, 
täyttösuppilo, annostelutaulukko, avain 
ja tarrat • messinki-suihkuputki • sopii 
liitettäväksi GLORIA 5 l ja 10 l ruiskuihin 
(3 tai 6 baarin ruiskupaineelle).

Klick&GO REFILL-vaihtopatruunat 
kaikissa värikoodattu annostelupää.

Vaihtopatruuna KELTAINEN
Tuotenro: 001021.0000

Vaihtopatruuna SININEN
Tuotenro: 001022.0000

Vaihtopatruuna PUNAINEN
Tuotenro: 001023.0000

Vaihtopatruuna MUSTA
Tuotenro: 001024.0000

Vaihtopatruuna VALKOINEN
Tuotenro: 001025.0000

Klick&GO REFILL-täyttösarja
Tuotenro: 001015.0000

Täyttösarja sisältää 2 tyhjää patruunaa, 
5 annostelupäätä, täyttösuppilon, annostelu-
taulukon, avaimen ja tarrat • sopii kaikkiin 
Klick&GO-järjestelmiin.

Innovatiivinen 
kasvinsuojelu tarkoittaa: 

Aikaa vievä kasvinsuojeluai-
neen sekoittaminen ei ole 
tarpeen. 

Täytä vesisäiliö, napsauta 
kasvinsuojeluainepatruuna 
kiinni ja anna mennä 
valittuasi oikean annostelun 
käyttötarkoitusta varten.

  Suljettu patruuna 
takaa turvallisen 
käsittely, ilman 
ei-toivottuja 
ihokontakteja. 

  Täytetään kerran, 
valitaan oikea 
annostelupää ja 
joka käytöllä annos 
on aina oikea!
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helpot vaiheet:

Näin yksinkertaista ei kasvinsuojelu ole koskaan ollut. 
Klick&GO REFILL-järjestelmä mahdollistaa turvallisen 
työskentelyn kasvinsuojeluaineiden kanssa ja on myös 
ympäristöystävällinen. 

Klick&GO REFILL-järjestelmässä on laitteen pikaliittimen ja 
suihkuputken välissä erillinen sekoituspää. Siihen napsaute-
taan REFILL-patruuna, joka sisältää kasvinsuojeluaineen. 
Vasta ruiskutettaessa kasvinsuojeluaine sekoittuu säiliöstä 
tulevaan puhtaaseen veteen. Näin annostelu on automaatti-
sesti oikea, eikä yli- tai aliannostusta voi tapahtua.

Lisäetuja Klick&GO REFILL-järjestelmästä: 
Sillä voidaan käyttää peräkkäin eri torjunta-aineita ilman, 
että ruiskutuslaitteen säiliö on tyhjennettävä. Napsauta 
vain toinen aina paikalleen ja ruiskuta. Osittain käytettyjen 
patruunoiden käsittely on helppoa. 

Käyttäjä ei ole kosketuksessa torjunta-aineeseen.

Soveltuvat kasvinsuojeluaineet 

Klick&GO REFILL-järjestelmä sopii monille 
yleisimmille torjunta-aineille. Osoitteessa 
www.klick-and-go.com löydät aina ajanta-
saisen listan aineista, jotka voit ladata 
itsellesi ilmaiseksi.

Valitsin kolmen toiminnan valintaan sekoitus-
kammiossa:

 Mix ruiskutusta varten

  Clean ruiskutusputken puhdistukseen 
vedellä

 Change patruunan vaihtoa varten

Helppo patruunanvaihto asettamalla valitsin 
kohtaan Change ja painamalla sivupainiketta.

Valitse sopiva 
annostelupää

Täytä 
aineella

Aseta 
annosteluputki

Paineruiskue 
• prima 3  
• prima 5 tyyppi 39 TE  
• prima 5 tyyppi 42 TE 
• prima 5 Comfort
• prima 8 
• hobby exclusiv
• hobby universal 
• 405 T, 410 T, 505 T ja 510 T

Reppuruiskue 
• Hobby 1200 
• Hobby 1800
• Pro 1300
• Pro 1800
• 2012, 2016 ja 2018

Ongelmaton laajennussarja!

hobby 
exclusiv

prima 3 

Pro 1800

Hobby 1200
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GLORIA AutoPump – 
 Vaivatonta ruiskutusta
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GLORIA AutoPump Set
Tuotenro: 000910.0000 

Tarvikesarja vähemmän rasittavaan kasvien 
hoitoon.

• GLORIA AutoPump • 5 litran paineruisku, 
vahvaa muovia • läpinäkyvät ikkunat aineen 
määrän seurantaan • suuri säiliö • kantohih-
na • säädettävä kartiosuutin • toimii tavalli-
silla paristoilla tai akuilla (8 x alkaline 1,5 V, 
LR 6 – AA)* 

GLORIA AutoPump
Tuotenro: 000900.0000

• luo ruiskuun automaattisesti tarvittavan 
käyttöpaineen ja pitää sen yllä työn aikana 
• sopii kaikkiin 3–8 litran GLORIA muoviruis-
kuihin • toimii paristoilla tai akuilla (8 x 
alkaline 1,5 V  LR 6 – AA) • helppo asennus: 
Poista pumppu, kiinnitä AutoPump tilalle, 
valmista! • riittävä teho jopa 10 laitteen 
täyttöön (paristokäyttö) tai 14 täyttöön 
(akkukäyttö)*
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Helppo asennus 3–8 litran GLORIA 
paineruiskuihin.

Toimii tavallisilla paristoilla tai 
ladattavilla akuilla.

Automaattinen paineistus ja antaa 
mennä!

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Vaivatonta ruiskutusta – 
GLORIA AutoPump mahdol-
listaa jatkuvan ruiskutuksen 
ilman käsin pumppaamista. 
Sisäänrakennettu sähkötoi-
minen pumppu luo auto-
maattisesti tarvittavan 
paineen ruiskuun ja 
säätelee sitä myös työn 
aikana. Kevyeen ruiskutuk-
seen ilman lihastyötä.

GLORIA AutoPump – 
sopii kaikkiin 3 – 8 litran
muovisiin ruiskuihin

GLORIA-kompressori 
HOBBY sivulla 35



24 Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Tarkkuusruisku AutoPump Mini
Tuotenro: 000950.0000

Paristokäyttöinen ruisku LED-merkkivaloilla. 

• täyttömäärä 1 litra • valmistettu korkealaatuises-
ta muovista • paristokäyttöinen rataspumppu 
• LED-valaistu suihkuputki integroidulla varausta-
son ilmaisimella • portaaton suuttimen säätö 
• ergonominen Softtouch-kahva ja painikkeet 
• läpinäkyvä tasomittari sis. annosteluavun 
• paristot*: 4 x AA 1.5 V ilman paristoja 
• käyttöaika: n. 10 l asti • paino: 0,3 kg.
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Ympäristö-
ystävällinen 
tapa torjua 
rikkakasveja
– ilman 
kemikaaleja
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GLORIA Thermoflamm bio Classic
Tuotenro: 000178.0000

Kätevä, helppokäyttöinen laite.

• joustava käyttää laatoituksella, ajoteillä tai reunakivillä 
• piezo-sytytys • pituus n. 800 mm • liekin lämpötila 1000 °C 
asti • sis. 1 kaasupatruunan.

GLORIA Thermoflamm bio Comfort
Tuotenro: 000180.0000

Thermoflamm bio Comfort tarjoaa lisää helppokäyttöisyyttä.

   • ergonomisesti muotoiltu kahva vaivattomaan työskentelyyn 
• elegantti yhden käden käyttöote kahvaosan integroidun 
sytytysjärjestelmän ansiosta (piezo-sytytys) • mahdollisimman 
turvallinen etäisyys liekkiin • miellyttävän pehmeä kahva 
mukavaan käyttöön • pituus n. 890 mm • liekin lämpötila 
1000 °C asti • sis. 1 kaasupatruunan.

GLORIA Thermoflamm bio Professional
Tuotenro: 000181.5000

      Ammattitekniikkaa kotiin – Thermoflamm 
bio Professional soveltuu suurille tonteille ja 
toistuvaan käyttöön. Yli 5 m pitkä kaasuletku voidaan 
kytkeä suoraan nestekaasupulloon. 

   • tehokasta rikkakasvien hallintaa ammattilaistekniikalla 
• liitettäväksi kaasupulloon (butaani/propaani) • kromattu 
• poltinsuutin F60 mm kromattu • sis. 5 m letkun.

• 4 baaria • kierre 3/8“ vasen • läpivirtaus 
8 kg/h • Tarvike tuotteeseen GLORIA Thermo-
flamm bio Professional (tuotenro. 000180.5000)

Tarvikkeet
Thermoflamm 
paineenalennin
Tuotenro: 000182.5000

Helppo liitäntä kaasupulloon.

Piezo-sytytys: Napin painallus riittää!

Integroitu seisontajalka työn 
jälkeiseen jäähdyttämiseen.

Kaikki hallinnassa: Comfort-mallia
on helppo käyttää yhdellä kädellä.
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Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

GLORIA Thermoflamm bio Electro
Tuotenro: 000173.0000

Luonnonvaraisten kasvien poistamiseen jopa 650 °C kuumalla 
lämpösäteellä, sähkötoiminen.

• kevyt ja ergonomisesti muotoiltu kahva • helppokäyttöiset painikkeet 
• mahdollisimman turvallinen – käyttö vain nappia painamalla, sen 
vapautuessa laite sammuu • vedonpoistaja johdolle • 650 °C lämpö torjuu 
rikkakasvit tehokkaasti • kartiomainen suutin suojaa lämmön leviämiseltä 
ulkopuolelle • moottori 230 V • teho 2000 W.

Lämpöön perustuva 
rikkaruohojen torjunta on 
taloudellinen ja ympäris-
töystävällinen tapa torjua 
häiritsevät vihreät osat sekä 
talon edessä että takana. 
Täysin ilman kemiallisia 
menetelmiä. 

Niiden sijaan nopea lämmi-
tys aiheuttaa kasvisolujen 
kuoleman. Ihanteellinen 
käyttöajankohta on kasvun 
varhaisessa kehitysvaihees-
sa. Siksi käsittelyt kannat-
taa aloittaa jo kevään 
alussa. Toistuva käyttö 
vuosien ajan johtaa hyviin 
tuloksiin.

Lisähyötyjä: 
Sytytä grilli ja takka
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Kevyt ja helppo käyttää maaperässä.

Möyhennin GLORIA 
Gardenboy PLUS
Tuotenro: 000220.0000

Gardenboy PLUS on kätevä laite 
kukkapenkkien valmisteluun ja hoitoon.

• repiminen, pehmentäminen, irrottaminen 
ja kitkeminen – ilman humuskerroksen 
mikrobien toiminnan haittaamista 
• ergonominen työasento, selkäystävälli-
nen, mukava ja kevyt • portaattomasti 
säädettävä apukahva • erityiskovat 
teräspiikit • n. 90° värähtelevä pyörimislii-
ke • mekaaninen liukukytkin ylikuormitus-
suojalla • moottori 230 V • teho 400 W 
• paino 2,3 kg.

Ergonominen ote

Säädettävä ohjauskahva

Kestävät teräspiikit

Pehmennä maaperää

Siisti reunat

Poista rikkaruohot
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Helppo käyttää ilman kumartelua. 
Ihanteellinen roskien keräämiseen.

Yleistarrain SE
Tuotenro: 000147.0000

   • pituus n. 99 cm • läpimitta n. 13,5 cm • paino n. 400 g • ergonominen pistoolikahva • soveltuu oikea- ja vasenkätisille 
• alumiinivarsi • kaappari (valmistettu kestomuovista) vaihdettavissa • tarttuu myös pieniin kohteisiin • helppo käsitellä 
• mukana 4-väri ohjekortti. 

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.
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Nopeasti puhdasta 
 & siistiä



FAZIT: 
SELBST AUSPROBIERT

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 10/2012

www.selbst.de
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FoamyClean 100
Tuotenro: 000650.0000

Innovatiivinen paineruisku kotitalouden 
puhdistusvaahdon valmistamiseen ja 
levittämiseen.

• tarkkuuspumppu • patentoitu suutin 
kolmella vaihdettavalla insertillä erilaisiin 
vaahdonlevitystilanteisiin • korkealaatuiset 
Viton®-tiivisteet • läpinäkyvä säiliö • pysyy 
hyvin pystyssä sisältä koveran tasareunaisen 
pohjan ansiosta • valmistettu korkealaatui-
sesta muovista • täyttömäärä maks. 1,0 lit-
raa, suositus 0,5 litraa • maks. käyttöpaine 
3 baaria • paino 0,5 kg.

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Vaihe 1   FoamyClean 100 
avataan

Vaihe 2   Täytä tavallisella 
pesuaineella

Vaihe 3  Anna mennä!
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Ruiskuta 
pensselöinnin
sijaan

Spray&Paint -ruiskut sopivat 

puunsuojauksessa vesipohjaisten 

öljyjen ja lakkojen levittämiseen.

n  Ihanteellisen tuloksen saamiseksi: 

yhtenäiset, 

sileät pinnat, 

ilman koloja tai uurteita

n  Ergonominen: 

miellyttävää ja siistiä työskentelyä 

kätevällä suihkuputkella

n  Ajan säästöä: 

nopea käsittely tehokkaan litteällä 

suulakkeella säästää

n  Kustannuksissa: 

säästeliäs kulutus, 

edullinen käyttää.



33

Spray&Paint
Tuotenro: 000101.0000

• Maks. käyttöpaine 3 baaria • täyttötila-
vuus 5 litraa • tukeva muovinen säiliö 
suppilolla ja kantohihnalla • korkealaatuiset 
Viton®-tiivisteet • läpinäkyvät ikkunat 
aineen määrän havaitsemiseen • tehokas 
painepumppu • painemittari integroidulla 
turvaventtiilillä • vahvistettu muoviputki 
muovisella viuhkasuuttimella (110°) 
• pikasuljin korkealaatuisesta muovista.

Spray&Paint Compact
Tuotenro: 000355.0000

Kätevä laite pienille kohteille ja esineille.

• maks. käyttöpaine 3 baaria • täyttötilavuus 1,25 litraa 
• *suositeltava täyttömäärä 0,75 litraa • tukeva muovisäiliö 
• korkealaatuiset Viton®-tiivisteet 
• tehokas painepumppu • turvaventtiili 
• muovisuihkuputki viuhkasuuttimella (65°).

Alpina kyllästäminen-lakkaus

Alpina 2-in-1 -maalit (vesiohenteinen)

Baumit pohjamaalaus

Baumit Saven kiinnitys

Baumit Sammalen ja levän poisto

Baumit Lakkaus

Bondex Väritön ulkokäyttöön

Bondex EXPRESS

Bondex Pikapetsi

Budget Carbiol 

Budget puulakka (vesiohenteinen)

FLT Carbiol 

FLT puulakka

Hammer akryylipetsi

Hornbach akryylipetsi

Hornbach pohjamaali

J.W. Ostendorf vernissa

OSMO aita- ja puutarhapetsi

OSMO Park Lane

PNZ vedenesto

PNZ pohjamaalaus

PNZ puuvaha, lakka

Xyladecor parkettiöljy

Xyladecor ruiskupetsi

Suositellut tuotteet

Virheet ja muutokset mahdollisia. Noudata valmistajan ohjeita.

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.
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Alkuperäiset GLORIA 
tarvikkeet – ja ruiskusi on 
entistäkin monipuolisempi

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta 
GLORIA tuotteet saavat lähes rajatto-
mat mahdollisuudet. Valitse sopiva 
suutin, jatkoputki tai suihkusuulake 
valikoimastamme. Merkkituotteena 
olemme sitoutuneet tarjoamaan 
varaosia GLORIA tuotteiden nykyiseen 
valikoimaan sekä vanhempiin mallei-
hin. Näin varmistamme, että asiak-
kaamme voivat hyödyntää laitteitam-
me pitkään.

Koko valikoima lisävarusteita ja 
GLORIAn kätevä on-line tilaus 
osoitteessa:

Esbau Oy Bio-Garden
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Kompressoriliitäntä
Tuotenro: 000135.0000

Voidaan käyttää GLORIA 
tehoruiskujen kanssa. 
Turvaventtiili, paineilmalii-
täntä ja takaiskuventtiili.

Pesuainesumutin
Tuotenro: 001100.0000

Ekologinen puhdistusaine 
puutarharuiskuun • 100% 
kasviperäinen • Käyttäjä- 
ja ympäristöystävällinen 
• 100% biohajoava • 100% 
tehokas torjunta-ainejäämiin 
• suojaa laitetta kalkilta ja 
korroosiolta • pullo riittää 
jopa 10 siivouskertaan (5 lit-
ran säiliö) • sisältö 250 ml

Tarvikelaatikko
Tuotenro: 000100.0000

Tärkeimmät alkuperäisosat 
GLORIA-ruiskuihin.
Sisältö:
10 x Tuotenro:  617070.0000
  5 x Tuotenro:  539358.0000
  5 x Tuotenro:  539359.0000
  4 x Tuotenro:  504742.0000
  4 x Tuotenro:  510880.0000
  5 x Tuotenro:  601900.0000
  5 x Tuotenro:  606271.0000
  3 x Tuotenro:  728558.0000
  5 x Tuotenro:  634870.0000
  3 x Tuotenro:  728563.0000
  5 x Tuotenro:  726996.0000
  4 x Tuotenro:  536230.0000
  4 x Tuotenro:  536480.0000
  8 x Tuotenro:  540240.0000
  3 x Tuotenro:  625971.0000
  3 x Tuotenro:  627070.0000
  4 x Tuotenro:  521400.0000
  2 x Tuotenro:  726790.0000

Kompressorin 
liitäntäventtiili
Tuotenro: 728381.0000

• kiertyvä venttiili • sopii 
useisiin 3–8 -litran muo-
visiin GLORIA-ruiskuihin: 
prima 3, prima 5 tyyppi 
39TE, prima 5 tyyppi 
42E, primex 5, prima 8, 
Spray&Paint (5 l). Ei sovel-
lu CM / SOX-malleihin.

GLORIA kompressori HOBBY 
Tuotenro: 000690.0000

Tehokas kompressori koti- ja puutarhakäyt-
töön. Suoralla liitännällä GLORIA ruiskuihin 
(liitäntäventtiili 728381.0000 tarvitaan) tulee 
kasvien hoidosta lastenleikkiä. 

• automaattinen paineenmuodostus vaivatto-
maan työskentelyyn • useita mahdollisia 
sovelluksia kotitalouksissa: paineilmaa polku-
pyörän renkaaseen, kottikärryn pyörään, 
auton renkaisiin, rollaattorin renkaisiin, polku-
pyörän kärryn renkaisiin, jne. • kestävä 
muovikotelo • moottori 230 V • 1 sylinteri 
• ilmantuotto 15 l/min • 7 baarin käyttöpai-
neeseen asti • roiskevesisuojattu • yleissovi-
tin kaikkiin liitäntöihin • 4 m liitäntäjohto

Lue QR-koodi ja näe video- ja kuvamateriaalia tuotteista.
Maksuton. Yksilöllisiä neuvoja muutamassa sekunnissa.

Yleistoiminen ja joustava – 
230 V liitäntä

Yleissovitin – sopii useimpiin 
venttiileihin

Painemittari
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Muovinen teleskooppisuihkuputki
Tuotenro: 000122.0000
• Täyd., sis. suutin • portaattomasti 
säädettävä 0,58–1,0 m • tyypeille 
229 S/T/TS, prima 5, 256, 257, 261, 
262.

Suihkuputki täyd. suuttimella
  Tuotenro:  706500.0000

  • Sopii kaikkiin tehoruiskuihin ja reppuruiskui-
hin

Messinkinen jatkoputki 
tehoruiskuihin ja ruiskuihin 

Tyyppi 124, pitkä 0,5 m. 
Tuotenro: 000124.0000

Tyyppi 109, pitkä 0,7 m. 
Tuotenro: 000109.0000

Tyyppi 110, pitkä 1,0 m. 
Tuotenro: 000110.0000

Muovinen teleskooppisuihkuputki
 Tuotenro: 727658.0000

• täyd. liitäntäletkulla ja tuholaistorjuntavent-
tiilillä • kolmiosainen teleskooppi 0,90 
m–3,00 m • sopii kaikkiin tehoruiskuihin

Messinkisuihkuputki täyd. messinki-
suuttimella
 Tuotenro: 706610.0000

 • Säädettävä • sopii tyypeille 229, 229 S, 229 
T, 229 TS, 256, 257, prima-sarja ja primex

Joustava putki, täyd. M11 x 1 
(ilman suutinta)
Tuotenro: 728396.0000

 • sopii prima-sarjaan ja primexiin, 261 / 262, 
kaikki tehoruiskut, reppuruiskut 2012, 2016, 
2018, per 5 / 8. Sopii suuttimille 
000111.0000, 000113.0000, 726029.0000.

Teleskooppijatkoputki 
(messinkiä)

Tyyppi 131 portaattomasti 
säädettävä 0,5 – 1,0 m. 
Tuotenro: 000131.0000

Tyyppi 132 portaattomasti 
säädettävä 1,0 – 2,0 m. 
Tuotenro: 000132.0000
Tyyppi 132 voidaan käyttää 
vain messinkipikaliittimen 
kanssa.

Suihkuputki täyd. liitospalalla ja 
suuttimella
  Tuotenro: 725880.0000

 • Säädettävä • sopii tyypeille 229, 229 S, 229 
T, 229 TS, 256, 257, prima-sarja ja primex

Suihkuputki täyd. 
Tuotenro: 726898.0000

 • sopii tyyppeihin prima 5, prima 8, 229 S alk. 
3/95

Joustava putki, täyd. M18 x 1,5 
(ilman suutinta)
Tuotenro: 728233.0000

 • sopii Hobby 125, tyyppi 90 • käytettäväksi 
suuttimen 000111.0000 kanssa, 
000113.0000, 726029.0000.

Jatkoputki

Kun on tarve ylettyä 
suurempiin korkeuksiin, 
esim. kuusiin, hedelmä- 
tai lehtipuihin, jatkoputki 
auttaa. Korkeat puut eivät 
ole ongelma suorituskykyi-
sille ruiskuille, sillä ne 
tarjoavat tarvittavan 6 baa-
rin paineen. Sopivilla jatko-
putkilla voidaan käsitellä 
n. 4 m korkeat puut helpos-
ti. Paineruiskuille (3 baria) 
suositellaan enintään 1 m 
jatkoputkea.
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Painesäädin
Tuotenro: 000022.0000

• GLORIA korkeapaineruiskuille. 
Halutun käyttöpaineen asetta-
miseksi.

Kuljetuskärry
Tuotenro: 000198.5001

• Kaikille 10 l tehoruiskuille val-
mistusvuodesta 2007 alkaen. 
Kätevä kuljetusväline GLORIA 
ruiskuille. Soveltuu tehoruiskuille 
ja paineruiskuille ja puutarhan ja 
teollisuuden ruiskuille, jossa on 
jalustarengas.

Muovisuutin
Tuotenro: 728416.0000

• 110°, sopii Spray&Paint (5 l) ja 
PaintPro 5

ilmaventtiili, täyd., öljynkestävä
Tuotenro: 727984.0000

• sopii malleihin prima-sarja, primex, 
Pro 5, Pro 8, 229 TS / 229 S

kartiosuutin ø 2 mm 
hajottajalla 
Tuotenro: 725820.0000

• kaikille tehoruiskuille, 
suutintyyppi G-H 116-80. 
Ruiskutuskulma: 80º.

kartiosuutin täyd., säädettävä 
Tuotenro: 726984.0000

• tyypille prima 5. 
Ruiskutuskulma: 0–60º.

Kartiosuutin, 2 x ø 1 mm, 1 x ø 2 mm, hajottajasarjalla
Tuotenro: 706810.0000

• Sopii kaikille tehoruiskuille ja mäntäruiskuille. Suutin ø 2 mm antaa levityksen aikana suuremman pisa-
rakoon. Näitä suuttimia käytetään yhden viljelyrivin hoitoon (matala viljelykasvusto).

Kartiosuutin ø 1 mm 
sumuttimen kanssa käyttöön 
Tuotenro: 725830.0000

• kaikille tehoruiskuille, 
suutintyyppi G-H 49-55. 
Ruiskutuskulma: 55º.

kartiosuutin täyd., säädettävä
Tuotenro: 726029.0000

• tyypeille 251, 256, 257, 259, 
229 TS. Ruiskutuskulma: 0–60º.

Kartiosuutin  
Tuotenro: 706840.0000

• tyypeille prima 5, 251, 256, 257, 259, 229 TS.

Erikoiskalkkisuutin
Tuotenro: 000112.0000 

• Vain kalkitukseen, sopii kaikkiin 
tehoruiskuihin ja tyyppiin 162. 
Käyttö: Erinomainen paksumpien 
aineiden käyttöön, kuten tallien tai 
kellarien kalkitukseen. Eteenpäin 
suuntaava suihku. 
Ruiskutuskulma: 65º.

Messinkinen erikoisviuhka-
suutin 
Tuotenro: 000111.0000

• Sopii kaikkiin tehoruiskuihin. 
Käyttö: Sopii erityisen hyvin rivi-
viljelyyn ja leveään, jatkuvaan 
ruikutukseen. Ruiskutuskulma: 
90º.
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Suihkusuulake tyyppi 260 (100 x 395 mm)
Tuotenro: 000260.0000
• teho- ja reppuruiskuille • sisäänrakennettu 
suutin • ripustushihna • suutin tyyppi 8002 
E, JKI-hyväksyntä

Suihkusuulake tyyppi 270 (115 x 335 mm)
Tuotenro: 000270.0000
• sopii kaikille GLORIA n teho- ja reppuruis-
kuille, sekä kaikille 3 l, 5 l ja 8 l Garten /
Hobby-ruiskuille • kiinteä viuhkasuutin 
• mukana pidike

Suihkusuulake tyyppi 280 (Ø 110 mm) 
Tuotenro: 000280.0000
• soveltuu ruiskuille prima-sarja, hobby 
(tyyppi 229 TS), hobby universal (tyyppi 261), 
hobby exclusiv (tyyppi 262), Primex 5 (tyyppi 
83), Klick&GO • yksinkertainen jälkiasennus: 
paina suutin ruiskun putkeen • suuttimen 
suoja, mukana pidike SB-koukulle • halkaisi-
ja: 110 mm

GLORIA suihkusuulake – ihanteelli-
nen reunojen tarkkaan ruiskutukseen
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GLORIA YouTube Channel: 
www.youtube.com/gloriagartenwww.youtube.com/gloriagarten

GLORIA verkossa
Tutustu laajaan GLORIAn verkkomaailmaan. Etsitkö lisätietoja tuotteistamme, kuten 
käyttöohjeita tai varaosakaavioita? Tervetuloa katsomaan informatiivista sivustoamme. 

GLORIA-tuoteavustajan avulla löydät nopeasti oikean tuotteen haluamaasi sovellukseen ja 
käyttöön. Tai haluatko nähdä monet GLORIA-laitteet käytössä? Ei ongelmaa, napsauta itsesi 
Youtube-kanavallemme ja saat arvokasta tietoa ja vihjeitä koko GLORIA-ruiskumallistosta.
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Täydellinen GLORIA Profiline-valikoima 
puhdistukseen on nähtävissä 12-sivuisessa 
esitteessämme. Tutustu tuotevalikoimaamme 
ja tarvikkeisiimme auton hoitoon, desin-
fiointiin ja puhdistukseen sekä tuholaisten 
torjuntaan.

GLORIA tarjoaa kattavan valikoiman 
ruiskutuslaitteita teollisuuden, kaupan 
ja maatalouden käyttöön. Lisätietoja 
GLORIA-tehoruiskuista ja niiden ominaisuuk-
sista löydät 20-sivuisesta Profiline-luettelos-
tamme.

Tutustu laajaan 
GLORIA tuoteva-
likoimaan taloon, 
puutarhaan, 
käsitöihin, 
teollisuuteen ja 
puhdistukseen.

GLORIA tuoteluettelon ja esitteitä 
löydät paikallisesta alan liikkeestä 
tai voit ladata ne PDF-muodossa 
GLORIA n kotisivuilta.

Käytetyt merkinnät:

Läpinäkyvä ikkuna aineen määrän 
seurantaan Kompressoriliitännällä Kaksitoiminen tarkkuuspumppu

230 V liitäntä Täyttöseulalla

Suutin 360° käännettävä Kierreletkulla (esim. 2,5 m)

Käsin pumppausta ei tarvita Roisketiivis

Professional-kantojärjestelmä 
hengittävällä vaahtomuovipinnalla

LED-toiminnot

Hyvä käyttömukavuus

Kääntyvä suutin

Suihkuputki ja suutin messingistä

Portaattomasti säädettävä teleskooppi-
putki (esim. 0,58–1,0 m)

Vakaa pohjarengas

Valmistettu messingistä

Jatkoputkella (esim. 50 cm)

Maksimi täyttötilavuus

Pumppu messinkiä

Tuotevideo internetissä
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GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Yhtiöstä

Jo lähes 70 vuotta on nimi GLORIA tarkoit-
tanut korkealaatuisia ja teknisesti edis-
tyksellisiä ruiskuja ja puutarhatuotteita. 
Güterslohissa 1945 perustettu yritys on heti 
alusta asti erikoistunut tuottamaan pumppu- 
ja ruiskutuslaitteita ja muita innovatiivisia 
puutarhatuotteita, niin puutarhaan, kasvihuo-
neeseen kuin kotiinkin.

GLORIA tuotteet löytävät käyttökohteensa 
kaikkialla. Alkaen muotoilluista käsiruis-
ku-laitteista 0,5 – 1,25 litran kokoluokasta. 
GLORIA tarjoaa laajan valikoiman paineruis-
kuja (3 – 8 l) ulottuen teräksestä / ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettuihin teho-
ruiskuihin (5 tai 10 l). Reppuruiskulaitteita 
erittäin suurella tilavuudella (12 – 18 litraa) 
ja puutarhavälineitä koko valikoiman laajuu-
delta.

Pysyvä pyrkimys tarjota asiakkaille lisäetua 
laadulla ja käyttömukavuudella tekee GLORIA 
tuotteista alansa innovaatioiden vauhdittajan. 
Näin yritys on koko historiansa ajan säännöl-
lisesti saavuttanut uusia merkkipaaluja puu-
tarhavälineiden alalla. Pelkästään viime vuo-
sina tuotteet Spray & Paint (ruisku puunsuo-
jakäsittelyyn), AutoPump (johdoton sähkö-
pumppu) ja Klick&GO REFILL (automaattinen 
kasvinsuojeluaineiden annostelujärjestelmä) 
ovat herättäneet alalla huomiota.

Tältä pohjalta on  tuotemerkki kasvanut ruis-
kulaitteiden markkinajohtajaksi Saksassa. 
Lisäksi sinikeltaiset tuotteet etenevät askel 
askeleelta muuallakin maailmassa. Nykyisin 
ne ovat uskollisia apulaisia puutarhojen ystä-
ville helppokäyttöisyytensä vuoksi monissa 
maailman maissa.
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GLORIA laatu – 
Enemmän kuin vain sana!

Nykyinen GLORIA tuotevalikoima perustuu 
useiden vuosien perinteeseen ja kokemukseen. 
Käyttäjien toivomukset ja tarpeet ovat tuoteke-
hityksemme keskiössä. Tuloksena on luotetta-
via, suorituskykyisiä tuotteita, jotka asettavat 
normin käytettävyyden ja ergonomian alueella.

Valmistuksessa käytämme vain laadukkaita 
materiaaleja. Tehtaamme kokenut henkilö- 
kunta käyttää nykyaikaisia teknisiä laitteita. 
Laadunvalvontaa toteutetaan säännöllisesti. 
Kehittyneempiä GLORIA malleja valmistetaan 
yksinomaan Saksassa. Meille ”Made in 
Germany” tarkoittaa korkeinta laatustandardia. 

DValmistettaessa GLORIA – tuotteita noudate-
taan ISO 9001 – laatujärjestelmän ohjeistuksia. 
Tämä tarkoittaa pysyvästi yhtä korkeaa 
tuotteittemme ja palvelujemme laatua. 
Tuotteemme ovat CE-sertifioituja ja täyttävät 
myös TÜV/GS-merkinnän vaatimukset 
osoituksena erinomaisesta turvallisuustasosta. 
Riippumattomien organisaatioiden myöntämät 
lukuisat tunnustukset kertovat myös soveltu-
vien säännösten noudattamisesta ja tuotteit-
temme esimerkillisestä suunnittelusta.

Asiakkaamme myös hyötyvät tuotteistamme 
pitkällä aikavälillä, tarjoamme 10 vuoden 
palvelu- ja varaosatakuun koko tuotevalikoi-
mallemme.

GLORIA laatu – enemmän kuin vain sana!
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Lue seuraavat 
QR-koodit ja löydä 
ilmaisen GLORIA 
tuoteavustajan 
avulla itsellesi 
oikea GLORIA tuote. 
Tuotteita toiveittesi 
mukaisesti 
Käyttökohteet ja 
-paikat.

GLORIA tuoteavustaja

GLORIA Palvelutakuu
Jos sinulla on kysyttävää 
tuotteistamme tai lisäva-
rusteistamme, ota yhteyttä 
GLORIA puhelinpalveluun, 
niin annamme mielellämme 
lisätietoja.

GLORIA Palvelu 
Palveluumme pääset 
seuraavasti:

Puhelin:

09-887 0110
e-mail: esbau@esbau.fi

Esbau Oy Bio-Garden
Tähdenlennontie 7
02240 Espoo



Oikeus virheiden korjaukseen ja teknisiin muutoksiin pidätetään.

Esbau Oy Bio-Garden · Tähdenlennontie 7
02240 Espoo
fax (09) 804 3300 · puh. (09) 887 0110
e-mail: esbau@esbau.fi · www.esbau.fi

GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH 
Därmannsbusch 7 · D-58456 Witten 
www.gloriagarten.de

Maahantuoja:

Laatua kotiin ja puutarhaan


