ציוד לניקוי ,ריסוס וצביעה

מאז 1947
 GLORIAהינו שם נרדף למרססים באיכות גבוהה,
חדשנות טכנולוגית וכלי גינון מתקדמים ,כבר למעלה
מ70 -שנה.
החברה שהוקמה בשנת  1947במחסן גינה קטן ב-
 Güterslohשבצפון-מערב גרמניה ,מיקדה תחילה
את פעילותה בפיתוח ויצור של מרססי לחץ שישמשו
להגנה על גידולים חקלאיים .במשך השנים הרחיבה
החברה את פעילותה והתמקדה בפיתוח מרססי
לחץ ידניים ומוצרים משלימים נוספים לתחומי
הגינון המקצועי והביתי ,החקלאות ,התעשייה ,בעלי
המקצוע והניקיון .
הדרישות הטכניות הגבוהות בשוק ותנאי העבודה
המשתנים ,הם שהובילו ועדיין מובילים את חברת
 GLORIAלפתח ולשדרג באופן תמידי את מוצריה
וזאת כדי לתת מענה לצרכים המגוונים .הסטנדרטים
הגבוהים אליהם תמיד שואפת החברה באים לביטוי
גם בתהליכי הייצור של מוצריה בהם נעשה שימוש
בחומרים איכותיים בלבד אשר נוסו והוכחו כעמידים.
בפסי הייצור נעשה שימוש בציוד טכנולוגי מהשורה
הראשונה ,צוותים מנוסים ומקצועיים ובקרת איכות
קפדנית .כחלק מההקפדה על תקני האיכות ,עובדת
חברת  GLORIAבהתאם לתקן .DIN ISO 9001
הרצון לתת מענה לדרישות המגוונות של השוק ,הוא
שהוביל את החברה לפתח מוצרים מהפכניים כדוגמת
משאבת ה AutoPump -החשמלית אשר מתחברת
בקלות למרסס הלחץ ,מחליפה את המשאבה הידנית,
משדרגת את איכות ההתזה ונוחות השימוש .דוגמא
נוספת לחדשנות :פיתוח מרססי ניקוי בטכנולוגיית
הקצפה ומרססים עם טכנולוגיה המותאמת לצביעה.
כמו כן הרחיבה החברה גם את הפתרונות שהיא
מציעה לניקוי ותחזוקה ומציעה היום את מכשיר ה-
 PowerBrushלניקוי משטחים חיצוניים מאבן ועץ,
זאת לצד המשך פיתוח ושכלול תחום המרססים
לניקוי ולתעשייה והרחבת מגוון הפתרונות שמציעה
החברה.
במהלך השנים ,זכתה החברה במספר פרסים
המוענקים ע"י מוסדות בלתי תלויים ,הוכחה נוספת
להוקרה על איכות מוצרי החברה.
 GLORIAנחשבת לאחת מיצרניות המרססים
המובילות אשר מוצריה כבשו את העולם כולו.
השילוב של עיצוב ארגונומי ,הפעלה קלה ,איכות
גבוהה וטכנולוגיה חדשנית הופכים את מוצריה
לאידיאלים עבור המשתמש.
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מרססי Gloria
טבלת מוצרים

סדרת מרססים לניקוי CleanMaster -

מס' עמוד

CleanMaster

Performance

מרססים לניקוי כללי

מרססים לניקוי כללי +
לניקוי שמנים

Extreme
מרססים
להסרת שומנים וגריז

FoodMaster

FoamMaster

מרסס
מרסס
לשימוש
ממיסים לתעשיית
עם
המזון
(סולבנטים)

מר

מרססים לניקוי באמצעות קצף

משאבת ריסוס

CM 05

CM 10

CM 12

CM 50

PF 12

PF 50

EX 05

EX 10
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FM 30

FM 50
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קיבולת מכל

 0.5ליטר

 1ליטר

לחץ הפעלה

 1.25ליטר

 5ליטר

 1.25ליטר

 5ליטר

 3בר

 3בר

 3בר

 3בר

 0.5ליטר

 1ליטר

 1ליטר

 1.25ליטר

 1ליטר

 1ליטר

 3ליטר

 5ליטר

 3בר

 3בר

 3בר

 3בר

 3בר
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 0.5ליטר

מכל

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד
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עמיד
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עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסט
עמיד

אטמים

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

Viton® Plus

VMQ

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®iton

משאבה

משאבת
ריסוס

משאבת
ריסוס

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
ריסוס

משאבת
ריסוס

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
ריסוס

משאב
ריסוס

התאמה לשימוש
עם שמנים

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי מתאים גם
לריסוס מסירי שומנים

מרסס קומפקטי מתאים גם
לריסוס מסירי שומנים

מרסס קומפקטי
מתאים לגם לריסוס בנזול,
אלכוהול וחומרים המכילים
ממיסים (סולבנטים)

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי בעל זרוע
הארכה עם מחבר גמיש

בעל צינור ספירלי

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי

מאפיינים נוספים

pH 2-12

pH 2-12

pH 2-12

pH 2-12

pH 2-9

pH 2-9

pH 4-11

pH 4-11

pH 4-11

pH 5-10

pH 5-10

pH 5-10

pH 5-10

בעל צינור ספירלי

מתאים ל pH
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 1ליט

סדרת מרססים מקצועיים לתעשייה ובעלי המקצוע Profiline -
מרססים ידניים

משאבת ריסוס

מרססים בעלי ביצועים גבוהים

מרססי לחץ ליישומים מיוחדים

מרססים עם
מכל נירוסטה

מרססים עם
מכל פלדה

משאבת לחץ
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מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי

מרסס קומפקטי בעל פייה
להתזת סלון שטוח
עם זווית ריסוס של 80°

מרסס קומפקטי בעל פיית
פליז מכווננת עם ראש פייה
מסתובב

מגיע עם מד לחץ ,חיבור
למדחס ,בעל צינור ספירלי,
עבר בדיקות  TÜVוGS -

עבר בדיקות  TÜVוGS -

עבר בדיקות  TÜVוGS -

עבר בדיקות  TÜVוGS -

מוט הארכה מפלסטיק בעל
פיית ריסוס שטוחה 8001E
עם זוית של 80°

מגיע עם מד לחץ ומוט
הארכה מפליז בעל פיית
ריסוס שטוחה 8004E

פיית ריסוס שטוחה 8002E

פיית ריסוס שטוחה 8002E

טמפרטורת הפעלה
מותרת +40°C

מגיע עם מד לחץ,
טמפרטורת
הפעלה מותרת +50°C

שאבת
ריסוס

משאבת
ריסוס

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

עבר בדיקות  TÜVוGS -

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

משאבת
לחץ

מגיע עם מד לחץ ,עומד
בהנחיות ובדרישות ארגון
הבריאות העולמי ()WHO

Viton

®Viton

®Viton

®Viton

מגיע עם מד לחץ,

מגיע עם מד לחץ,

מגיע עם מד לחץ,

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

®Perbunan® Perbunan

®Viton

®Viton

®Viton

פיית ריסוס להתזת סילון
שטוח בזווית 65°

לסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלדה עם פלדה עם פלדה עם
ציפוי פנים ציפוי פנים ציפוי פנים
איכותי
איכותי
איכותי
מפלסטיק מפלסטיק מפלסטיק

מגיע עם מד לחץ,

פלסטיק
עמיד

נירוסטה

נירוסטה

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

פלדה עם
ציפוי פנים
איכותי
מפלסטיק

נירוסטה

פלסטיק
עמיד

פלסטיק
עמיד

מוט הארכה מפליז בעל

 3בר

 3בר

 6בר

 6בר

 6בר

 6בר

 6בר

 3בר

 3בר

 3בר

 3בר

 3בר

 6בר

 5.5בר

 3בר

 3בר

פיית ריסוס להתזת סילון
שטוח בזווית 110°

 0ליטר

 1ליטר

מוט הארכה מפליז בעל

 1ליטר

 1ליטר

 5ליטר

 5ליטר

 10ליטר

 5ליטר

 10ליטר

 5ליטר

 5ליטר

 5ליטר

 8ליטר

 10ליטר

 10ליטר

 10ליטר

 1.25ליטר

 5ליטר
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מוצרי Gloria
תחומי השימוש
מוצרי  GLORIAמתאימים למגוון רחב של יישומים.

ניקוי הבית
א
א
א
א
א
א
א

מטבחים
חדרי שירותים
חדרי אמבטיה
חלונות ורשתות
רצפות ומשטחי אבן
ניקוי דק סינטטי  /עץ
טיפול בדשא סינטטי

רכב ואופניים
א
א
א
א

סביבת המוסך
אופנועים ואופניים
מכונים לשטיפה וטיפוח הרכב
מכונאות ,פחחות וצבע

כבישים
ותשתיות

א
א
א
א
א

מטבחים מוסדיים
בתי חולים
מעבדות
ניקיון חדרי מדרגות
ניקיון חדרי שרותים

תעשייה ומכונות
א
א
א
א

ניקיון בסביבה תעשייתית
ניקיון כלי עבודה ומכונות
שימון וגירוז
קירור כלי עבודה

בניין

ניקוי מבנים
ניקוי חלונות וחיפויים
הזנת מים לקידוחי ליבה
התזת מים בתהליך הבנייה

א ניקוי ציוד מכני הנדסי
א ניקוי כבישים ומדרכות
א סימון עבודות תשתית

א
א
א
א

הדברה וחקלאות

בעלי מקצוע

א ניקוי באורוות ,לולים ,רפתות
א חיטוי והדברה בסביבת
בעלי חיים

א
א
א
א

עץ

תעשיית המזון

א ניקוי וחידוש משטחי דק
א צביעת עץ
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ניקוי מוסדי

הסרת טפטים
ניקוי שטיחים
חיטוי והדברת מזיקים
התקנה והסרת שילוט

א זיגוג מאפים
א ניקוי וחיטוי במפעלי מזון

מרססים
ניקוי כללי

CleanMaster

7

מרססים
ניקוי כללי
סדרת המרססים  GLORIA CleanMasterהכוללת בתוכה גם את מרססי  FoamMasterלניקוי בקצף ,מציעה מגוון רחב
של מרססים לניקוי המתאימים לעבודה עם חומרים חומציים ,בסיסיים וחומרי ניקיון חזקים .מרססי הPreformance -
שבסדרה מאפשרים שימוש בחומרי חיטוי ,שמנים וכימיקלים .מרסס  Extreme EX 100מאפשר שימוש בחומרים
סולבנטים.

מרססים לניקוי כללי

מתאים מאוד למטבחים

CleanMaster CM 05

מספר פריט000607.0000 :
מרסס ידני חזק ,לריסוס חומרים חומציים  /בסיסיים

א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  0.5ל' .קיבולת מכל כללית  0.6ל'
אטמים עשויים EPDM
מתאים לחומרים :ברמת חומציות pH 2-12
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
פיית ריסוס הניתנת לכיוון
משאבת פעולה כפולה :שאיבה אחת = שני ריסוסים

0,5 l

CleanMaster CM 10

מספר פריט000613.0000 :
מרסס ידני חזק ,לריסוס חומרים חומציים  /בסיסיים

א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  1ל' .קיבולת מכל כללית  1.1ל'
אטמים עשויים EPDM
מתאים לחומרים :ברמת חומציות pH 2-12
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
פיית ריסוס הניתנת לכיוון
משאבת פעולה כפולה :שאיבה אחת = שני ריסוסים

1,0 l

CleanMaster
CM
CleanMaster
CM 12
05
מספר פריט000615.0000 :

מספר פריט? :
מרסס לחץ לריסוס חומרים חומציים  /בסיסיים.

א
א
א
א
א
א
א
א

?
קיבולת מילוי  1.25ל' .קיבולת מכל כללית  1.55ל'
אטמים עשויים EPDM
מתאים לחומרים :ברמת חומציות pH 2-12
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
משאבת לחץ עוצמתית
שסתום בטיחות לשחרור לחץ

1,25 l

3 bar

CleanMaster CM 50

מספר פריט000620.0000 :
מרסס לחץ לריסוס חומרים חומציים  /בסיסיים

א
א
א
א
א
א
א
א

8

קיבולת מילוי  5ל' .קיבולת מכל כללית  7ל'
אטמים עשויים EPDM
מתאים לחומרים :ברמת חומציות pH 2-12
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
5,0 l
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
צינור  50ס"מ עם מוט הארכה בעל פייה להתזת סילון שטוח
משאבת לחץ עוצמתית
3 bar
שסתום בטיחות לשחרור לחץ

CleanMaster
מרססי לחץ מקצועיים לניקוי כללי
PERFORMANCE PF 12

מספר פריט000616.0000 :
מרסס לחץ בעל עמידות לחומרים חומציים /
בסיסיים  /שמנים
א
א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  1.25ל' .קיבולת מכל כללית  1.55ל'
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרים :ברמת חומציות  ,pH 2-9שמנים  /חומרים המכילים שמנים
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
1,25 l
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
משאבת לחץ עוצמתית
שסתום בטיחות לשחרור לחץ
3 bar

PERFORMANCE PF 50

מספר פריט000622.0000 :
מרסס לחץ בעל עמידות לשמנים ולחומרים חומציים /
בסיסיים  /שמנים

א
א
א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  5ל' .קיבולת מכל כללית  7ל'
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרים :ברמת חומציות  ,pH 2-9שמנים  /חומרים המכילים שמנים
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
5,0 l
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
צינור  50ס"מ עם מוט הארכה בעל פייה להתזת סילון שטוח
משאבת לחץ עוצמתית
3 bar
שסתום בטיחות לשחרור לחץ

מרססים להסרת שומנים מתאים מאוד לרכב ותעשייה

Extreme EX 05

מספר פריט000608.0000 :
מרסס מובחר לריסוס מסירי שומנים ולחומרים
חומציים  /בסיסיים  /שמנים
א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  0.5ל' .קיבולת מכל כללית  0.6ל'
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרים :ברמת חומציות  ,pH 4-11שמנים  /חומרים
המכילים שמנים ,מסירי שומנים וגריז
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
פיית ריסוס הניתנת לכיוון
משאבת פעולה כפולה :שאיבה אחת = שני ריסוסים

0,5 l

Extreme EX 10

מספר פריט000614.0000 :
מרסס מובחר לריסוס מסירי שומנים ולחומרים
חומציים  /בסיסיים  /שמנים
א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  1ל' .קיבולת מכל כללית  1.1ל'
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרים :ברמת חומציות  ,pH 4-11שמנים /
חומרים המכילים שמנים ,מסירי שומנים וגריז
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
פיית ריסוס הניתנת לכיוון
משאבת פעולה כפולה :שאיבה אחת = שני ריסוסים

1,0 l

9

מרססים
ניקוי כללי

CleanMaster

מרסס לחץ לניקוי עם ממיסים (סולבנטים)
Extreme EX 100

מספר פריט000618.0000 :
מרסס לחץ לריסוס חומרים המכילים
ממיסים (סולבנטים) כגון חומר לניקוי בלמים וגלגלים,
זפת ,מסיר כתמים
א
א
א

א
א
א
א

קיבולת מילוי  1ל' .קיבולת מכל כללית  1.3ל'
אטמים עשויים Viton® Plus
מתאים לחומרים :ברמת חומציות  ,pH 4-11שמנים  /חומרים
המכילים שמנים ,בנזול ,שמן ,אלכוהול ,וחומרים המכילים
ממיסים (פחמימנים  -הידרוקרבון).
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
פיית ריסוס עשויה פוליוקסי-מתילן עמיד במיוחד הניתנת לכיוון
שסתום בטיחות לשחרור לחץ

1,0 l

3 bar

מרסס לחץ לתעשיית המזון

נבחן ואושר לשימוש בתהליכי עיבוד מזון בידי Eurofins Food Testing GmbH

FoodMaster F 12

מספר פריט000630.0000 :
מרסס לחץ מיוחד לתעשיית המזון :מפעלי מזון ,מטבחים
תעשייתיים ,קפיטריות וכן לריסוס זיגוגים ושמן על גבי
מזון.

א
א
א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  1.25ל' .קיבולת מכל כללית  1.55ל'
אטמים עשויים VMQ
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
מכל פלסטיק שקוף ,עשוי פוליאתילן עמיד במיוחד
פיית ריסוס הניתנת לכיוון
משאבת לחץ עוצמתית
שסתום בטיחות לשחרור לחץ
אושר לשימוש בתעשיית המזון בידי
Eurofins Food and Testing GmbH

1,25 l

3 bar

עמידות של מרססי  GLORIAבהתאם לערך הpH -

ערך ה pH -הוא מדד לרמת חומציות של תמיסה מימית ,בהתבסס על ריכוזם של
יוני הידרוניום בתמיסה .ככל שערך ה pH -נמוך יותר ,כך התמיסה חומצית יותר.
ערכי ה pH -נע בין  =( 0חומצי מאוד) ל  =( 14בסיסי מאוד) .תמיסות עם ערך pH
של  7אינן חומצות ואינן בסיסיות ,הן נחשבות לניטראליות.
חברת  GLORIAמציעה מגוון רחב של מרססים הנותנים כיסוי לכל רמות הpH -
שבין .2-12
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מרססים
ניקוי בהקצפה

FoamMaster

מרססי ה FoamMaster -מבית  GLORIAפותחו כדי לתת את התשובה לניקוי מקצועי באמצעות קצף .שיטת ניקוי זו משמשת
לצרכים שונים בתעשיית הניקיון המקצועי ,כגון ניקוי רצפות ,משטחי אבן/עץ ,מתקנים סניטריים ,בריכות שחייה ,מטבחים,
סדנאות עבודה ,מכונות ,רכבים ,אופניים ,וכו' .מרססי ה FoamMaster -הופכים חומרי ניקוי לקצף ניקוי אפקטיבי ,הניתן לפיזור
באופן אופטימלי על פני השטח .בשיטה זו ,פני השטח אינם נחשפים לרמת לחות גבוהה .כתחליף ,הקצף מלחח את פני השטח
והלכלוך מתנתק או מומס לחלוטין באמצעות הקצף .לאחר פעולת ההקצפה ,ניתן לשטוף את הקצף עם יתרת הלכלוך .פעולה
זו מביאה להשגת תוצאת ניקוי יסודית מבלי להזיק לפני השטח.
מאחר שיישומים שונים דורשים דרגת הקצפה שונה ,יעילות ההקצפה של ה FoamMaster -ניתנת בקלות להתאמה הודות
לסט דסקיות הקצפה המצורף למכשיר .המבנה השטוח של פיית הריסוס עוצב במיוחד לריסוס סילון שטוח המבטיח יישום
שווה של החומר .השילוב עם אטמים המיוצרים מ Viton -עמיד ,מכל פלסטיק חזק ומשאבת לחץ רבת עוצמה הופכים את
מרססי ה FoamMaster -של  GLORIAלכלי אידיאלי עבור שימושים שונים של ניקוי.

FoamMaster FM 10

FoamMaster FM 10 Flex

מרסס לחץ לשימוש ביתי כגון ניקוי מרפסות,
משטחי עץ/אבן .מתאים מאוד גם לניקוי אופניים,
אופנועים ורכבים.

מרסס לחץ לשימוש ביתי כגון ניקוי מרפסות,
משטחי עץ/אבן .מתאים מאוד גם לניקוי אופניים,
אופנועים ורכבים.

מספר פריט000655.0000 :

א
א
א
א
א
א
א
א
א
א

מספר פריט000656.0000 :

קיבולת מילוי  1ל' .קיבולת מכל כללית  1.55ל' (מומלץ
למלא  0.75ליטר)
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרי ניקוי ברמת חומציות pH 5-10
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
מכל פלסטיק שקוף עמיד במיוחד
פיית ריסוס להתזת סילון שטוח בזווית 110°
סט  3דסקיות הקצפה לדרגות הקצפה שונות
משאבת לחץ עוצמתית
פתח מילוי רחב למילוי קל
שסתום בטיחות לשחרור לחץ

א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  1ל' .קיבולת מכל כללית  1.55ל' (מומלץ
למלא  0.75ליטר)
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרי ניקוי ברמת חומציות pH 5-10
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
מכל פלסטיק שקוף עמיד במיוחד
זרוע הארכה עם מחבר גמיש
פיית ריסוס להתזת סילון שטוח בזווית 80°
סט  3דסקיות הקצפה לדרגות הקצפה שונות
משאבת לחץ עוצמתית
פתח מילוי רחב למילוי קל
שסתום בטיחות לשחרור לחץ

1,0 l

1,0 l

3 bar

3 bar
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מרססים
ניקוי בהקצפה

FoamMaster

FoamMaster FM 30

FoamMaster FM 50

מרסס לחץ לניקוי משטחי ריצוף מעץ/אבן ,כלי
רכב ,מכונות ,עמדות עבודה ,מתקנים סניטריים,
בריכות שחייה ומטבחים.

מרסס לחץ לניקוי משטחי ריצוף מעץ/אבן ,כלי
רכב ,מכונות ,עמדות עבודה ,מתקנים סניטריים,
בריכות שחייה ומטבחים.

מספר פריט000658.0000 :

א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א

מספר פריט000660.0000 :

קיבולת מילוי  3ל' .קיבולת מכל כללית  5ל'
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרי ניקוי ברמת חומציות pH 5-10
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
מכל פלסטיק שקוף עמיד במיוחד
זרוע הארכה עם חיבור לצינור גמיש (באורך  2מ')
פיית ריסוס להתזת סילון שטוח
סט  3דסקיות הקצפה לדרגות הקצפה שונות
משאבת לחץ עוצמתית
פתח מילוי רחב למילוי קל
שסתום בטיחות לשחרור לחץ

א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א

קיבולת מילוי  5ל' .קיבולת מכל כללית  12.2ל'
אטמים עשויים ®Viton
מתאים לחומרי ניקוי ברמת חומציות pH 5-10
לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
מכל פלסטיק שקוף עמיד במיוחד
זרוע הארכה עם חיבור לצינור גמיש
(באורך  2.5מ')
פיית ריסוס להתזת סילון שטוח בזווית 110°
סט  3דסקיות הקצפה לדרגות הקצפה שונות
משאבת לחץ עוצמתית
מחבר לחיבור מדחס חיצוני
פתח מילוי רחב למילוי קל
מד לחץ לצורך פעולה מהירה של הורדת לחץ
שסתום בטיחות לשחרור לחץ
בעל תקן CE

5,0 l

3 bar

3,0 l

3 bar

דיסקיות להתאמת רמת ההקצפה

• מתאים למכשירי  FoamMasterדגם  FM 30 ,FM 10 Flex ,FM 10וFM 50 -
• משמש לקביעת מידת ההקצפה הנכונה
• מקודד צבע כדי לאפשר הבחנה קלה
• סט של  3דיסקיות
• שחור = הקצפה מרובה
אדום = הקצפה בינונית
כחול = הקצפה מעטה
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CleanMaster
FoamMaster

שימושים
מוצר

CleanMaster
CM 05 / 10 / 12 / 50

Extreme
EX 05 / 10

Performance
PF 12 / 50

Extreme
EX 100

FoamMaster
FM 10 / 10 Flex /
30 / 50

FoodMaster
F 12

המכל

פוליאתילן

פוליאתילן

פוליאתילן
(ראש ריסוס עשוי
מפוליוקסי-מתילן)

פוליאתילן

פוליאתילן

האטמים

EPDM

®Viton

Viton® Plus

®Viton

VMQ

®Viton

סוגי החומרים

• חומרים חומציים
עד 2pH
• חומרים בסיסיים
עד 12pH

• חומרים חומציים
עד 4pH
• חומרים בסיסיים
עד 11pH
• שמנים  /חומרים
המכילים שמנים
• מסירי שומנים

• חומרים חומציים
עד 4pH
• חומרים בסיסיים
עד 11pH
• שמנים  /חומרים
המכילים שמנים
• בנזול
• אלכוהול
• חומרים המכלים
ממיסים
(הידרוקרבון)

• חומרים חומציים
עד 2pH
• חומרים בסיסיים
עד 9pH
• שמנים  /חומרים
המכילים שמנים

• חומצת לימון
• חומצה
הידרוכלורית
עד 3%
• חומצה גופרתית
עד 10%
• חומצה חנקתית
עד 7%
• חומצה אצטית
• אמוניה עד 10%
• סודה קאוסטית
עד 50%
• תמיסת נתרן
כלוריד עד 10%
• נוזל לניקוי כלים
• שמנים  /חומרים
המכילים שמנים

• חומרים חומציים
עד 5pH
• חומרים בסיסיים
עד 10pH

מרסס לחץ לניקוי
מרססים להסרת
מרססים לניקוי
מרססי לחץ לניקוי מרסס לחץ לתעשיית מרססי לחץ לניקוי
יישומים
עם ממיסים
כללי .מתאים מאוד שומנים .מתאים
המזון .נבחן ואושר
כללי .לעבודה עם
בהקצפה .לניקוי
למטבחים .לעבודה מאוד לרכב ותעשייה( .סולבנטים) .לעבודה חומרים בסיסיים  /לשימוש בתהליכי
משטחי עץ/אבן ,כלי
עם חומרים בסיסיים לעבודה עם חומרים עם פחמימנים
עיבוד מזון בידי
חומציים  /שמנים
רכב ,מכונות ,עמדות
בסיסיים  /חומציים ( /הידרוקרבון) ,פרפין
 /חומציים
Eurofins Food
עבודה ,מתקנים
וחומרים המכילים
שמנים
.Testing GmbH
סניטריים ,בריכות
ממיס אורגני.
שחייה ומטבחים.
ההרכב המדויק של החומר המרוסס ידוע רק ליצרן החומר .בנוסף ,קיימת השפעה על עמידות חלקי המרסס גם לתנאים חיצוניים (כמו טמפרטורת הסביבה,
טמפרטורת העבודה של החומר ,לחץ העבודה וכדומה) .לכן ,לפני השימוש ,על המשתמש לבחון במקביל להתייעצות עם יצרן החומר ,האם החומר מתאים למרסס.
הטבלה הנ"ל הינה לאינדיקציה בלבד .נשמח לעזור בבדיקת התאמת חומרים למרססים ,רק כך נוכל להבטיח את תפקוד המרססים לאורך זמן.

איכות גם בפרטים הקטנים

כדי לעזור לך לבחור את מרסס  GLORIAהמתאים ,המפרט הבא יספק סקירה כללית של עמידות סוגי אטמים לחומרים
הנפוצים בשוק*.
ראשי תיבות
שם מסחרי

®Viton

Viton®Plus

®Buna EP

Silopren

שימושים

גומי סינטטי אלסטי לשימוש
תעשייתי .עמידות טובה מאוד
בפני שמן מינרלי ,פחמימנים,
(שמן ,גריז ,ממיסים),
פחמימנים כלורידים ,חומצות
מרוכזות ומדוללות וחומרים
בסיסיים חלשים .בעל עמידות
מצוינת בפני חום ותכונות
מכניות גבוהות בעת שילוב עם
חומרים קונבנציונאליים.

גומי סינטטי אלסטי מתקדם,
בעל אחוז פלואור גבוה אשר
מגביר את העמידות הכימית
של אטמי ה .Viton® -בעל
עמידות גבוהה לחומרים
המכילים פחמימנים ופרפין,
ממסים קוטביים או קטונים.
מתאים לעבודה עם כימיקלים
אגרסיביים במיוחד.

בעל עמידות גבוהה בפני
השפעות סביבתיות ,חום
ובליה .בנוסף בעל עמידות
גבוה לאלכוהול ,מים ,חומרים
בסיסיים או חומצות חלשות.
אינם מתאימים בעת שימוש
עם פחמימנים ושמנים.

עשוי גומי סיליקון .בעל
עמידות גבוהה לכימיקלים
וטמפרטורות .בעל תכונות
פיזיולוגיות טובות.

מאפיינים

מתאים לעבודה עם חומרים
אטמים לקו המרססים
המקצועי  Profilineולמרססים המכילים ממיסים כמו נוזל
לניקוי בלמים וגלגלים ,זפת,
ליישומים מיוחדים.
מסירי כתמים וליישומים
שונים בתעשיית הרכב.

משמשים במרססים לניקוי
כללי.

משמש לתעשיית המזון.

* חברת  GLORIAממשיכה כל העת לפתוח את האטמים בהם נעשה שימוש במרססה וזאת כדי לעמוד בדרישות השוק .מסיבה זו אין החברה מתחייבת כי לא יהיה
שינוי באטמים.

13

מרססים
תעשייה ובעלי מקצוע

14

תחומי
שימוש

Profiline

 Profilineהינה הסדרה המקצועית של מרססי  GLORIAליישומים שונים ומגוונים בתעשייה ושל בעלי המקצוע ,אשר מיועדת
לעמוד בדרישות הטובעניות של עבודה יומיומית .המרססים בסדרה מתאפיינים בעוצמה ,עמידות גבוהה ומבנה ארגונומי .זאת
ביחד עם מגוון גדלי מכל ,אורכי צינורות ריסוס משתנים ומהירות ריסוס גבוהה ,מרססי ה Profiline -הינם עוזרים נאמנים במגוון
רחב של עבודות מקצועיות בתחומים שונים.

ענף הבנייה
א
א
א
א
א

שימון  /ריסוס חומרים
קידוחי ליבה
ביצוע חיתוכים
קידוחי תעלות
טיפול אחרי יציקת בטון  /הספגה

סלילת כבישים
א
א
א
א
א

עבודות סימון שונות
כיסויי ביוב
ניקוי  /טיפול מקדים בציוד הנדסי
סימון אבני שפה וכבישים
הנחת מסילות רכבת

בעלי מקצוע
א
א
א
א
א
א

הסרת טפטים
התזת פריימר  /שכבות בסיס
חיטוי
ניקוי (כגון :מטבחים ,רצפות ,דודים)...
ניקוי ריפודים ושטיחים
הדברת מזיקים

תעשייה
א
א
א
א

תחזוקת מכונות
קירור מכונות
שימון עם גריז נוזלי
חיטוי  /ניקוי (כגון :פסי ייצור של מוצרי
חלב ,בתי מטבחיים)...

חקלאות
א חיטוי אורוות ,לולים ,ומתקני בעלי חיים
א ריסוס מונע נגד יתושים וחרקים
א הדברה
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מרססים
ידניים

Profiline

בין אם באתרי בנייה ,מוסכים או הדברת
מזיקים ,מרססי  GLORIAמציעים אמינות
בעבודה .אטמי © Vitonעמידים שפיתחה
החברה הופכים את המרססים לבעלי
עמידות גבוה לחום וכימיקלים .המכלים
עשויים מפלסטיק איכותי ועמיד.
משאבת הלחץ עם לחץ הפעלה מקסימאלי
של  3בר במרססי  Type 89ו,Pro 100 -
מאפשרת פרקי זמן ארוכים של עבודה
מבלי ליצור לחץ נוסף ובכך מבטיחה דפוסי
ריסוס אחידים .מרססי ה Pro 05 -והPro -
 10מגיעים עם משאבת פעולה כפולה
המאפשרת בשאיבה ידנית אחת לייצר 2
ריסוסים חזקים.

פעולה כפולה
משאבה מדויקת
מערכת חדשנית
בראש המרסס
מבטיחה מחצית
מהעבודה  -תנועת
שאיבה אחת מייצרת
שני ריסוסים

מספר פריט

Fine sprayer Pro 05

Fine sprayer Pro 10

Pressure sprayer Pro 100

Fine sprayer Type 89

000094.0000

000095.0000

000098.0000

000089.0000

 3בר

 3בר

 0.5ליטר

 1ליטר

 1ליטר

 1ליטר

פלסטיק עמיד

פלסטיק עמיד

פלסטיק עמיד

פלסטיק עמיד

משאבה כפולה:
שאיבה  2 = 1ריסוסים

משאבה כפולה:
שאיבה  2 = 1ריסוסים

משאבת לחץ

משאבת לחץ

לחץ הפעלה מקסימלי
קיבולת מילוי
חומר המכל
משאבה
שסתום בטיחות
לשחרור לחץ
פייה

פייה מתכווננת
עם נחיר פליז

פייה מתכווננת
עם נחיר פליז

פיית פליז איכותית
מסוג  ,8002להתזת סלון
שטוח עם זווית ריסוס
של  80מעלות

פיית פליז מכווננת
עם ראש פייה מסתובב

עמידות לשמן
סוג האטמים
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®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

מרססים
מכל פלדה

Profiline

מרססי ה Profiline -של  GLORIAעם
מכל העשוי מפלדה עמידה בעלי קיבולת
מילוי של  5ו 10 -ליטר ,מציעים נוחות
מקסימאלית לכל יישום .הם מגיעים עם
אטמי ® Vitonאשר הינם בעלי עמידות
גבוהה לחום ולכימיקלים ,דבר המאפשר
ריסוס חומרים אגרסיביים המכילים
שמן ובטמפרטורות גבוהות .לחץ הפעלה
מקסימאלי של  6בר מאפשר ביצועים
גבוהים והתאמה למגוון רחב של יישומים.
כדי להגן על המכל מפני קורוזיה ,מרססים
אלו מגיעים עם ציפוי פלסטיק פנימי
איכותי .דבר זה מונע מחומרי ריסוס
אגרסיביים לבוא במגע עם מכל הפלדה
ומפשט את תהליך הניקוי .כל המרססים
עם מכל פלדה עברו בדיקות  TÜVו GS -
– הוכחה נוספת לבטיחותם ואורך חייהם.
שכבת
ציפוי
שכבת יסוד

פלדה

ציפוי
פלסטיק
פנימי

מכל פלדה
עם ציפוי פנימי
פלסטי

מספר פריט
לחץ הפעלה מקסימלי
קיבולת מילוי
חומר המכל

405 T Profiline

405 TKS Profiline

410 T Profiline

000406.0000

000407.0000

000412.0000

 6בר

 6בר

 6בר

חיבור למדחס

 5ליטר

 5ליטר

 10ליטר

פלדה עם ציפוי פנים
איכותי מפלסטיק

פלדה עם ציפוי פנים
איכותי מפלסטיק

פלדה עם ציפוי פנים
איכותי מפלסטיק

חיבור למדחס חיצוני
באמצעות חיבור לגוף
המכל בחלק מדגמי
המרססים ,מאפשר
יצירת לחץ באופן
אוטומטי ללא צורך
בפעולה ידנית.

נבדק  TÜVוGS -
מד לחץ
שסתום בטיחות
לשחרור לחץ
ושסתום אוורור
ערכת נשיאה

רצועת כתף מרופדת

רצועת כתף מרופדת

 2רצועות כתף מרופדות
עם מערכת שחרור מהיר
וריפוד גב

צינור ספירלה
חיבור למדחס
עמידות לשמן
סוג האטמים

®Viton

®Viton

®Viton

בדיקות
 TÜVוGS -
מרססי הלחץ
מסדרת ה,Profiline -
מיוצרים תחת בדיקות
מחמירות ב,GLORIA -
וכן לבדיקות חיצונית
של  TÜVו GS -זאת
כדי להבטיח בטיחות
וביצועים גבוהים.
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מרססים
מכל נירוסטה

Profiline

מרססי ה Profiline -של  GLORIAעם
מכל העשוי מנירוסטה מציעים עמידות
גבוהה כנגד קורוזיה ולכן אידאלים לריסוס
שמנים ,חומרי ניקוי ,חומרי הדברה וחומרי
חיטוי .הם בעלי עמידות הגבוהה לשמנים,
קלים לניקוי ,מגיעים עם משאבת לחץ
עוצמתית בלחץ הפעלה מרבי של  6בר
ועברו בדיקות  TÜVו – GS -הוכחה נוספת
לבטיחותם ואורך חייהם.

אטמי ©Viton
אטמים איכותיים העשויים מגומי סינטטי אלסטי.
מתאימים לשימוש תעשייתי ולכן משתמשים בהם
בקו המרססים המקצועי  Profilineובמרססים
ליישומים מיוחדים .הם בעלי עמידות גבוה בפני חום,
שמנים וחומרים המכילים שמן.

מספר פריט
לחץ הפעלה מקסימלי
קיבולת מילוי
חומר המכל

505 T Profiline

510 T Profiline

000506.0000

000512.0000

 6בר

 6בר

 5ליטר

 10ליטר

חל ֶד
נירוסטה ,אַלֶ -

חל ֶד
נירוסטה ,אַלֶ -

נבדק  TÜVוGS -

מד לחץ
מד לחץ המשולב בחלק מן המרססים ,מספק מידע
למשתמש לגבי לחץ ההפעלה במכשיר בכל עת.

מד לחץ
שסתום בטיחות
לשחרור לחץ
ושסתום אוורור
ערכת נשיאה

רצועת כתף מרופדת

 2רצועות כתף מרופדות
עם מערכת שחרור מהיר
וריפוד גב

עמידות לשמן
סוג האטמים
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®Viton

®Viton

משאבה בעלת ביצועים גבוהים
עשוייה מפליז
כל מרססי  Profilineבעלי מכל פלדה או נירוסטה,
מצוידים במשאבה חזקה ,מדויקת ועמידה
העשויה מפליז.

מרססים
יישומים מיוחדים

Profiline

מרססי ה Profiline -של  GLORIAליישומים
מיוחדים מציעים פתרונות למגוון רחב של
יישומים עבור בעלי המקצוע והתעשייה
כדוגמת הסרת טפטים ,ריסוס ,primer
ניקוי שטיחים ועוד והינם בעלי עמידות
גבוהה ועיצוב ארגונומי.

מספר פריט
לחץ הפעלה מקסימלי
קיבולת מילוי
חומר המכל

PaintPro 5

Stratos 5

Pro 5

Pro 8

000105.0000

000179.0000

000081.0725

001206.0000

 3בר

 3בר

 3בר

 3בר

 5ליטר

 5ליטר

 5ליטר

 8ליטר

פלסטיק עמיד

פלסטיק עמיד

פלסטיק עמיד

פלסטיק עמיד

מד לחץ
שסתום בטיחות
לשחרור לחץ
פייה
ערכת נשיאה

פיית ריסוס שטוחה  8001Eפיית ריסוס שטוחה  8004Eפיית ריסוס שטוחה  8002Eפיית ריסוס שטוחה 8002E
רצועת כתף

רצועת כתף

רצועת כתף

רצועת כתף

עמידות לשמן
תאור נוסף
סוג האטמים

מוט הארכה מפלסטיק
בעל פיית ריסוס בזוית
 ,80°טבעת הקפית רחבה
בתחתית המכל.

מוט הארכה מפליז,
טבעת הקפית רחבה
בתחתית המכל.

מוט הארכה מפליז

מוט הארכה מפליז,
טבעת הקפית רחבה
בתחתית המכל.

®Viton

®Viton

®Viton

®Viton

19

מרססים
יישומים מיוחדים

Profiline

הזנת מי קירור
לכלי עבודה

מרסס
להדברה

מכלי הלחץ להזנת מים מסדרת
ה Profiline -של  ,GLORIAמציעים
מגוון רחב של פתרונות לעבודות
בהם נדרשת הזנת מים קבועה.
עבודות בענף הבנייה והמתכת
דורשות לעיתים אספקה קבועה
של מים לטובת קירור כלי העבודה
למניעת התחממות יתר ושחיקה,
לדוגמא :קידוחי ליבה ,עבודה עם
משחזות דיסק ועוד.

מרסס ה ProControl 100 -של GLORIA
מתאים לריסוס והדברה של מגפות
ומחלות טרופיות .משמש לריסוס חומרים
כנגד חרקים ויתושים באזורים פתוחים
ובפנים הבית.
המרסס עשוי חומרים איכותיים המתאימים
לעבודה עם חומרי הדברה חזקים
והמאפשר ריסוס יעיל של חומרי הדברה
על פני אזורים גדולים .עומד בהנחיות
ובדרישות של ארגון הבריאות העולמי
(.)WHO
 GLORIAהינה הספקית היחידה של מרסס
הדברה עם אישור  WHOשל האיחוד
האירופאי.

מספר פריט
לחץ הפעלה מקסימלי
קיבולת מילוי
חומר המכל

Type 415

Type 10

000415.0000

001215.0000

 6בר

 3בר

 10ליטר

 10ליטר

מכל פלדה
בעל ציפוי פנימי
של פלסטיק איכותי

פלסטיק עמיד

מספר פריט
לחץ הפעלה מקסימלי
קיבולת מילוי
חומר המכל

נבדק  TÜVוGS -

שסתום בטיחות
לשחרור לחץ

שסתום בטיחות
לשחרור לחץ

עומד בתקן WHO

טמפרטורה
הפעלה מותרת
אביזרים
סוג האטמים

000750.0000
 5.5בר
 10ליטר
חל ֶד
נירוסטה ,אַלֶ -

מד לחץ

מד לחץ
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ProControl 100

+50°C

+40°C

פייה

מס' ספציפיקציה WHO/
CDS/NTD/WHOPES/
GCDPP/2010.9
פיית נירוסטה שטוחה
עם פילטר

צינור קלוע  3מ'

צינור  4מ'

ערכת נשיאה

רצועת כתף

®Perbunan

®Perbunan

סוג האטמים

®Viton

מרססים
צביעת עץ

המלצת GLORIA

שפרו את תוצאות מרססי סדרת Spray&Paint
על-ידי שימוש במוצרי ההגנה לעץ של ,BONDEX
אשר אושרו על-ידי חברת .GLORIA
לרשימת מוצרי  BONDEXהמתאימים כנסו לאתר
www.gloria-garten.co.il
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מרססים
צביעת עץ
מוצרי עץ דורשים יישום קבוע של חומרי הגנה לצורך שמירה על העץ ומראהו .דקים ,ריהוט גן ,גדרות ,פרגולות וכדומה,
חשופים לנזקים כתוצאה מתנאי מזג האוויר ,קרינת שמש ומזיקים .הודות למרססי  GLORIAמסדרת  Spray&Paintשמיועדים
לצביעת עץ ,ניתן לבצע עבודה זו בפשטות ובמהירות.
תוצאות :ריסוס אחיד ,צביעה חלקה ,ללא טפטופים או גושים גם במקומות שקשים ליישום .מבנה ארגונומי :לעבודה נוחה,
קלה ונקיה .חיסכון בזמן :תהליך עבודה מהיר הודות לפיית ריסוס המתיזה סילון שטוח ומותאמת לצביעה .עלות תועלת:
הפעלה חסכונית בעלות נמוכה.

מרסס קומפקטי לצביעה
Spray&Paint Compact
מספר פריט000355.0000 :

מרסס לחץ ידני ,לריסוס שמנים ,צבעים שקופים
 /שקופים למחצה ,על בסיס מים או סולמנט.
א קיבולת מילוי  1ל' .קיבולת מכל כללית  1.55ל'
(מומלץ למלא  0.75ליטר)
א אטמים עשויים ®Viton
א לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
א מכל פלסטיק עמיד כולל מדיד שקוף
א זרוע הארכה
א פיית ריסוס להתזת סילון שטוח בזווית 65°
א משאבת לחץ עוצמתית
א פתח מילוי רחב למילוי קל
א שסתום בטיחות לשחרור
לחץ

1,25 l

3 bar

מרסס מקצועי לצביעה
Spray&Paint

מספר פריט000101.0000 :

מרסס לחץ לריסוס שמנים ,צבעים שקופים /
שקופים למחצה ,על בסיס מים או סולמנט.

א קיבולת מילוי  5ל'.
קיבולת מכל כללית  7ל'
א אטמים עשויים ®Viton
א לחץ הפעלה מקסימלי  3בר
א מכל פלסטיק עמיד כולל מדיד שקוף
א זרוע הארכה עם חיבור לצינור גמיש
א פיית ריסוס להתזת סילון שטוח
בזווית 110°
א משאבת לחץ עוצמתית
א פתח מילוי רחב למילוי קל
א שסתום בטיחות לשחרור לחץ
א רצועת כתף מותאמת לנשיאה
5,0 l
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3 bar

* המרססים אינם מתאימים ליישום צבעים בסמיכות גבוה (צבעים אטומים ,לכות סמיכות וכד') .יש לבדוק לפני היישום את
התאמת סוג הצבע למרסס.

מכשיר ניקוי
משטחים חיצוניים
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מכשיר ניקוי
משטחים חיצוניים
הפתרון האידיאלי לניקוי משטחים חיצוניים מעשבים ולכלוך ,בקלות ומהירות .בזכות בקרת המהירות של המכשיר ,ניתן
במכשיר אחד ,להסיר בעדינות לכלוך ממשטחי דק עץ או ( WPCדק סינטטי) מבלי לפגוע במשטח ,או לחילופין לנקות בעוצמה
משטחי אבן מסוגים שונים .המכשיר מתאים גם לניקוי של טחב וגידולים שהתפשטו על משטחים חיצוניים ומושרשים בין
מרווחי הריצוף.
בטכניקות ניקוי מקובלות באמצעות שטיפה בלחץ גבוה קשה מאוד להתאים את עוצמת הלחץ ויש חשש לתוצאה לא אחידה
ולעיתים פגיעה במרקם העץ .טיפול ברצפת הדק באמצעות ה PowerBrush -של  ,GLORIAשומר על רצפת העץ שלך ומנקה
ביעילות את המשטח בזכות טכנולוגית המכשיר ,בקרת המהירות ושילוב המברשת הייעודית הנכונה בעלת רוחב ומבנה
המותאמים לניקוי עדין ואחיד של המשטח .מנגנון החיבור של המברשת למכשיר מאפשר חיבור מהיר וקל של המברשת
והחלפה מהירה בין סוגי המברשות .כל אלו הופכים את ה - PowerBrushל"מומחה לניקיון" .כלי ידידותי מצד אחד אך עם זאת
כלי מקצועי ,מתאים למגוון סוגי משטחים ומתאים עצמו באופן מושלם לתנאי ניקוי שונים.

מכשיר לניקוי משטחי עץ ואבן חיצוניים.
הפתרון האידאלי לניקוי מהיר וקל.
PowerBrush

מספר פריט000293.0006 :
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א

ערכת המכשיר כוללת מברשת מדגם UNIVERSAL
מותאמת לניקוי משטחי דק עץ או ( WPCדק
סינטטי)
מתאים לניקוי משטחי אבן באמצעות מברשת
מסוג ( Pro / SOFT / MEDIUMנמכר בנפרד)
מבנה המברשות מאפשר ניקוי יסודי גם בסדקים
ובמרווחים בין לוחות הדק או אריחים
עיצוב חדשני של זרוע מכשיר מאפשר גם ניקוי
קרוב לקצוות המשטח
הפעלה חשמלית חסכונית בצריכת אנרגיה
ראש מברשת מסתובב  180מעלות
זרוע המכשיר עשויה
מאלומיניום עם אפשרות
לכיוון והתאמת הגובה
בקרת מהירות משולבת
( 450-1100סל"ד)
ידיות אחיזה בעיצוב
ארגונומי ונוח לאחיזה
הזנת מנוע חשמלית
 ,230Vהספק עבודה
400W
כיסוי מגן

ניקוי משטחי
אבן מסוגים
שונים
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ניקוי משטחי
דק עץ או
WPC

(דק סינטטי)

מברשות

מברשת
עץ

מברשת
אבן

מברשת
אבן

מספר פריט:
729013.0000

מספר פריט:
728834.0000

UNIVERSAL

SOFT

לניקוי משטחי
דק עץ או WPC
(דק סינטטי)

לניקוי משטחי
אבן חיצוניים

א מברשת רכה עשויה
סיבי ניילון באורכים
משתנים

א מברשת רכה בעלת
סיבי ניילון באורכים
משתנים

א לניקוי יסודי ועדין
של משטחים,
חריצים ומרווחים

א לניקוי יסודי ועדין
של משטחים,
חריצים ומרווחים

א קוטר 100 :מ"מ,
רוחב 165 :מ"מ

א קוטר 100 :מ"מ,
רוחב 165 :מ"מ

מספר פריט:
728833.0000

מברשת
אבן

MEDIUM

Pro

לניקוי משטחי
אבן חיצוניים

לניקוי משטחי
אבן חיצוניים

א
א
א
א

מברשת סיבי ניילון
להסרת לכלוך גס
כגון טחב או ירוקת
מתאימה למשטחים
גדולים וחלקים
אינה מתאימה
למשטחים שעברו
איטום
קוטר 100 :מ"מ,
רוחב 165 :מ"מ

מספר פריט:
729010.0000

א מברשת סיבי פלדה
לטיפול בלכלוך קשה
כגון חזזית
א מתאימה למשטחים
מחוספסים כגון
גרנוליט
א אינה מתאימה
למשטחי אבן
טבעיים/מלאכותיים
מלוטשים ,מושחזים
או שעברו איטום
א קוטר 100 :מ"מ,
רוחב 165 :מ"מ
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מרססי Gloria
אביזרים וחלקי חילוף
פייה שטוחה
סוג 8002E

מספר פריט000111.0000 :

מספר פריט716440.0000 :

פיית ריסוס שטוחה מפליז עם זוית ריסוס של .80°
קצב זרימה של  0.8ליטר לדקה בלחץ הפעלה של  3בר.
מתאים למכשירים:
.405 T , 405 TKS , 410 T, 505 T , 510 T , STRATOS 5

פיית ריסוס שטוחה מפליז עם זוית ריסוס של .80°
קצב זרימה של  1.58ליטר לדקה בלחץ הפעלה של  3בר.
מתאים למכשירים:
.405 T, 405 TKS, 410 T, 505 T, 510 T

פייה מגבילה
מיוחדת

פייה חלולה מתכווננת
בצורת חרוט

מספר פריט000112.0000 :

מספר פריט000113.0000 :

פיית ריסוס מגבילה עם זוית ריסוס של .65°
מתאים למכשירים:
.405 T , 405 TKS , 410 T, 505 T , 510 T

פיית ריסוס חלולה מפליז הניתנת לכיוון ,עם זוית ריסוס של .0-60°
מתאים למכשירים:
.405 T , 405 TKS , 410 T, 505 T , 510 T

פייה חלולה
קוטר  2מ"מ

פייה חלולה
קוטר  1מ"מ

מספר פריט725820.0000 :
פיית ריסוס מפליז בקוטר  2מ"מ עם זוית ריסוס של .80°
מתאים למכשירים:
.405 T , 405 TKS , 410 T, 505 T , 510 T

מספר פריט725830.0000 :
פיית ריסוס מפליז בקוטר  1מ"מ עם זוית ריסוס של .55°
מתאים למכשירים:
.405 T , 405 TKS , 410 T, 505 T , 510 T

סט אטמים
לריסוס
עם שמנים

סט אטמים

מספר פריט728059.0000 :
סט אטמי © Vitonלריסוס שמנים וחומרים המכילים שמנים.
מתאים למכשירים:
.405 T , 405 TKS , 410 T, 505 T , 510 T
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פייה שטוחה
סוג 8004E

מספר פריט728415.0000 :
סט אטמים.
מתאים למכשירים:
.Pro 5 , Pro 8 , PaintPro 5, Spray&Paint

טבעות סימון

טבעות סימון המופרדות לצבעים שונים
נועדו על מנת לסמן תכולת חומרים מסוגים
שונים וקיבולת חומר במכל .יעיל מאוד
בסביבת עבודה שיש בה מספר מכלים.
מתאים למכשירים:
מספר פריט:
CM 05 ,EX 05
728339.0000
CM 10 ,EX 10
728340.0000
CM 12 ,PF 12 ,FM 10
728341.0000

פיית הקצפה
אוניברסלית

מספר פריט726133.0000 :

אידאלית לניקוי של מכוניות ולשימוש בתעשייה הכימית.
מתאים למכשירים:
Pro 05, Pro 10, Pro 100, Type 89, 405 T, 405 TKS,
.410 T, 5050 T, 510 T, STRATOS 5, Pro 5, Pro 8

מתאם חיבור למקור
לחץ אויר חיצוני

מספר פריט728381.0000 :

המתאם מאפשר חיבור בין המכל
למדחס או מקור הזנה חיצוני
אחר של אוויר .מחליף את הצורך
בהפעלת המשאבה הידנית של
המכל.
מתאים למכשירים.Spray&Paint :

וסת לחץ

מספר פריט000022.0000 :
מאפשר קביעת לחץ ההפעלה הרצוי בעת חיבור המרסס למקור
לחץ אוויר חיצוני.
מתאים למכשירים.405 T ,405 TKS ,410 T ,505 T ,510 T :

סט דיסקיות להתאמת רמת הקצפה
מספר פריט728524.0000 :

סט של  3דיסקיות המשמשות לקביעת מידת ההקצפה
במרססי .FoamMaster
מתאים למכשירים.FM 10 ,FM 10 Flex ,FM 30 ,FM 50 :

צינור ספירלה

מספר פריט727658.0000 :
צינור ספירלה טלסקופי עם מוט הארכה
מפלסטיק ,אורך  0.9-3מ'.
מתאים למכשירים.405 T ,405 TKS ,410 T ,505 T ,510 T :

משאבה חשמלית
AutoPump

מספר פריט000900.0000 :

המשאבה מחליפה את הצורך בהפעלת המשאבה
הידנית של המכל .מתאימה לשימוש במכלים
בקיבולת  3-8ליטר .מנגנון ייחודי שומר על לחץ
עבודה קבוע .מופעלת חשמלית באמצעות 8
סוללות .1.5V AA
מתאים למכשירים:
CM 50, PF 50, FM 30, FM 50, PaintPro 5,
.Startos 5, Pro 5, Pro 8, Spray&Paint

גריז סליקון  6גרם
לשימון אטמים

מספר פריט728781.0000 :
שימון קבוע של הטבעות והאטמים במרסס עם גריז סילוקון
מקורי ,מאריך את חיי האטמים ומקל על הפעלת המרסס.
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GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7 · D-58456 Witten
 צבעי הקשת בע"מ:יבואן
3133801 : מיקוד, חיפה33905 .ד.ת
04-9994041 : | פקס04-9994040 :טלפון
www.gloria-garten.co.il

Equipment for home and garden

