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//KAIKKI YHDELLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ.
SISÄSEINÄMAALIT – LAKKAMAALIT – LASYYRIT.

Luo oma ympäristösi – Einhellin 
TC-SY 400 P-, TC-SY 500 P-, TC-SY 600 S- ja TC-SY 700 S 
-maalinruiskutusjärjestelmillä. Tästä tuoteperheestä löydät 
tarvitsemasi apuvälineen sisäseinä- ja lakkamaalin tai lasyyrin 
levittämiseen. 
Irrotettava suutin, joka on saatavana myös lisävarusteena, 
tekee maalin vaihtamisesta helppoa ja nopeaa.

TC-SY 700 S

Einhell-maalinruiskutusjärjestelmät  - 
kätevät kotikäytössä.

Einhell | Maalinruiskutusjärjestelmät
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//EDUT
LYHYT TIIVISTELMÄ.

Soveltuu seuraaville:

SISÄSEINÄMAALIT LAKKAMAALIT LASYYRIT

 Kaikki yhdellä järjestelmällä: sisäseinä- ja lakkamaalit sekä lasyyrit.
 Säästää aikaa siveltimiin ja maalausteloihin verrattuna.
 Soveltuu kaikille pinnoille.
 Tuottaa yhtenäisen maalipinnan.
 Irrotettava suutin tekee maalin vaihtamisesta helppoa ja nopeaa.
 Tarkka maalausjälki ja loistavat tulokset jopa pienillä aloilla, 

 kuten kulmissa ja reunoissa.
 Laitteen hyvän liikuteltavuuden ansiosta työskentely on joustavaa.
 Kaunis lopputulos jopa epätasaisilla tasoitepinnoilla,

 kuten rappaamattomilla laastipinnoilla.

Einhell | Maalinruiskutusjärjestelmät
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NOPEAMPI  
TYÖSKENTELY

siveltimiin ja
maalausteloihin

verrattuna.

TARKKA MAALAUSJÄLKI
jopa kulmissa ja reunoissa, 

jotka on muuten vaikea 
maalata.

MAALINVAIHTO
ON HELPPOA JA 

NOPEAA.

YHTENÄINEN
MAALIPINTA

kaikilla pinnoilla.

HYVÄ LIIKUTELTA-
VUUS

mahdollistaa jousta-
van

työskentelyn.

Einhell | Maalinruiskutusjärjestelmät
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TC-SY 400 P
LAKKAMAALEILLE JA LASYYREILLE.

Vakiovarusteet

Tekniset tiedot

• Verkkojännite 220–240 V | 50 Hz
• Nimellisteho 400 W
• Ruiskutusteho 500 ml/min
• Maalisäiliön tilavuus 800 ml

 2 suutinta lakkamaalin ja lasyyrin
 eri viskositeeteille

puhdistusharja imuletkulle
puhdistusneula suuttimen puhdistukseen
astia viskositeetin tutkimiseen
 maalisäiliön kansi
 800 ml:n maalisäiliö

TC-SY 400 P on sähkökäyttöinen kädessä 
pidettävä maalinruiskutusjärjestelmä pienille ja 
keskisuurille työskentelyalueille. Soveltuu lakka-
maalille ja lasyyrille. Maalivirtauksen säännöstely 
ja säädettävä ilmasuutin pysty- ja vaakasuoralle 
sekä pyöreälle maalisuihkulle mahdollistavat 
joustavan mukauttamisen kaikkiin käyttötarkoi-
tuksiin. Koska suutin on irrotettava, maalin vaih-
taminen ja maalin kanssa tekemisiin joutuvien 
osien puhdistaminen käy kuin leikiten.

Einhell | TC-SY 400 P
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Maalisäiliö (800 ml)
mitta-asteikolla
helppoa täyttöä varten.

Irrotettava suutin
helppoon maalinvaihtoon ja
suutinsarjan puhdistamiseen.

Säädettävä ilmasuutin
pysty- ja vaakasuoralle sekä-
pyöreälle maalisuihkulle.

Maalivirtauksen säännös-
tely
optimaaliseen maalinannos-
teluun.

Pehmeä ergonominen kä-
densija
miellyttävään käsittelyyn.

Käytännöllinen ripustus-
aukko
tilaa säästävään säilytykseen.
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TC-SY 500 P
LAKKAMAALEILLE JA LASYYREILLE.

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

 2 suutinta lakkamaalin ja lasyyrin
 eri viskositeeteille

puhdistusharja imuletkulle
puhdistusneula suuttimen puhdistukseen
astia viskositeetin tutkimiseen
 maalisäiliön kansi
 1 000 ml:n maalisäiliö

TC-SY 500 P on sähkökäyttöinen kädessä 
pidettävä maalinruiskutusjärjestelmä pienille ja 
keskisuurille työskentelyalueille. Soveltuu lakka-
maalille ja lasyyrille. Maalivirtauksen säännöstely 
ja säädettävä ilmasuutin pysty- ja vaakasuoralle 
sekä pyöreälle maalisuihkulle mahdollistavat 
joustavan mukauttamisen kaikkiin käyttötarkoi-
tuksiin. Koska suutin on irrotettava, maalin vaih-
taminen ja maalin kanssa tekemisiin joutuvien 
osien puhdistaminen käy kuin leikiten.

Einhell | TC-SY 500 P

• Verkkojännite 220–240 V | 50 Hz
• Nimellisteho 500 W
• Ruiskutusteho 550 ml/min
• Maalisäiliön tilavuus 1 000 ml
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Maalisäiliö (1 000 ml)
mitta-asteikolla
helppoa täyttöä varten.

Irrotettava suutin
helppoon maalinvaihtoon ja
suutinsarjan puhdistamiseen.

Säädettävä ilmasuutin
pysty- ja vaakasuoralle sekä-
pyöreälle maalisuihkulle.

Maalivirtauksen säännöstely
optimaaliseen maalinannosteluun.

Käytännöllinen ripustus-
aukko
tilaa säästävään säilytykseen.

Pehmeä ergonominen kädensija
miellyttävään käsittelyyn.
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TC-SY 600 S
SISÄSEINÄ- JA LAKKAMAALEILLE SEKÄ LASYYREILLE.

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

 2 suutinta maalin, lakkamaalin ja lasyyrin eri vis-
kositeeteille
 

 puhdistusharja imuletkulle
 puhdistusneula suuttimen puhdistukseen
 astia viskositeetin tutkimiseen
 maalisäiliön kansi
 maalisäiliö (800 ml) mitta-asteikolla
 olkahihna
 kiertymätön ilmaletku

Sähkökäyttöinen maalinruiskutusjärjestelmä TC-
SY 600 S on puolikiinteä järjestelmä keskisuu-
rista suurille pinnoille, ja se soveltuu lakka- ja 
sisäseinämaaleille sekä lasyyreille.

Maalivirtauksen säännöstely sekä säädettävä 
ilmasuutin pysty- ja vaakasuoralle sekä pyöre-
älle maalisuihkulle mahdollistavat joustavan 
mukauttamisen kaikkiin käyttötarkoituksiin.
 Olkahihna ja 1,8-metrinen ilmaletku takaavat 
hyvän liikuteltavuuden. Koska suutin on irro-
tettava, maalin vaihtaminen ja maalin kanssa 
tekemisiin joutuvien osien puhdistaminen käy 
kuin leikiten.

Einhell | TC-SY 600 S

• Verkkojännite 220–240 V | 50 Hz
• Nimellisteho 600 W
• Ruiskutusteho 1 000 ml/min
• Maalisäiliön tilavuus 800 ml
• Letkun pituus 1,8 m
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Ilmansuodatin
on helppo vaihtaa.

Maalisäiliö (800 ml)
mitta-asteikolla
helppoa täyttöä varten.

Irrotettava suutin
helppoon maalinvaihtoon ja
suutinsarjan puhdistamiseen.

Säädettävä ilmasuutin
pysty- ja vaakasuoralle sekä-
pyöreälle maalisuihkulle.

Maalivirtauksen säännöstely
optimaaliseen maalinannoste-
luun.

Pehmeä ergonominen käden-
sija
miellyttävään käsittelyyn.

Olkahihna ja
1,8-metrinen kiertymätön ilmaletku
takaavat hyvän liikuteltavuuden.
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TC-SY 700 S
SISÄSEINÄ- JA LAKKAMAALEILLE SEKÄ LASYYREILLE.

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

 2 suutinta maalin, lakkamaalin ja lasyyrin eri visko-
siteeteille
 

 puhdistusharja imuletkulle
 puhdistusneula suuttimen puhdistukseen
 astia viskositeetin tutkimiseen
 maalisäiliön kansi
 maalisäiliö (800 ml) mitta-asteikolla
 olkahihna
 kiertymätön ilmaletku
vetoalusta

Sähkökäyttöinen maalinruiskutusjärjestelmä TC-
SY 700 S on puolikiinteä järjestelmä keskisuu-
rista suurille pinnoille, ja se soveltuu lakka- ja 
sisäseinämaaleille sekä lasyyreille.

Maalivirtauksen säännöstely sekä säädettävä 
ilmasuutin pysty- ja vaakasuoralle sekä pyöre-
älle maalisuihkulle mahdollistavat joustavan 
mukauttamisen kaikkiin käyttötarkoituksiin.
 Olkahihna, vetoalusta ja 3,5-metrinen ilmaletku 
takaavat hyvän liikuteltavuuden. Koska suutin 
on irrotettava, maalin vaihtaminen ja maalin 
kanssa tekemisiin joutuvien osien puhdistami-
nen käy kuin leikiten.

Einhell | TC-SY 700 S

• Verkkojännite 220–240 V | 50 Hz
• Nimellisteho 700 W
• Ruiskutusteho 1 000 ml/min
• Maalisäiliön tilavuus 1 000 ml
• Letkun pituus 3,5 m
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Ilmansuodatin
on helppo vaihtaa.

Maalisäiliö (1 000 ml)
mitta-asteikolla
helppoa täyttöä varten.

Irrotettava suutin
helppoon maalinvaihtoon ja
suutinsarjan puhdistamiseen.

Säädettävä ilmasuutin
pysty- ja vaakasuoralle sekä 
pyöreälle maalisuihkulle.

Maalivirtauksen säännöstely
optimaaliseen maalinannoste-
luun.

Vetoalusta
– joustava työskentely ja
letkun säilytys samassa.

Pehmeä ergonominen käden-
sija
miellyttävään käsittelyyn.

Olkahihna ja
3,5 m:n kiertymätön ilmaletku
takaavat hyvän liikuteltavuuden.
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//TUOTTEET
VERTAILTUNA

214

Einhell | Maalinruiskutusjärjestelmät
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Nimellisteho 400 W 500 W 600 W 700 W

Verkkojännite 220–240 V | 50 Hz 220–240 V | 50 Hz 220–240 V | 50 Hz 220–240 V | 50 Hz

Ruiskutusteho 500 ml/min 550 ml/min 1 000 ml/min 1 000 ml/min

Säiliön tilavuus 800 ml 1 000 ml 800 ml 1 000 ml

Letkun pituus - - 1,8 m 3,5 m

Soveltuu lakkamaaleille ja lasyyreille

Soveltuu sisäseinämaaleille - -

Maalivirtauksen säännöstely

Säädettävä ilmasuutin

Irrotettava suutin

Pehmeä kädensija

Käytännöllinen ripustusaukko - -

Olkahihna - -

Kiertymätön ilmaletku - -

Vetoalusta - - -

Suuttimet  2 x  2 x  2 x  2 x

Puhdistusharja

Puhdistusneula

Astia viskositeetin tutkimiseen

Maalisäiliön kansi

Maalisäiliö mitta-asteikolla

42.600.05 42.600.10 42.600.15 42.600.20

Tekniset 
tiedot

Ominaisuudet

Lisävarusteet

Tuotenumero

TC-SY 400 P TC-SY 500 P TC-SY 600 S TC-SY 700 S
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//MAALIRUISKUJÄRJESTELMÄT
Kaikki yhdellä järjestelmällä.

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22 
DE-94405 Landau/Isar, Germany

info@einhell.com 
www.einhell.com 

Maahantuonti:

Kauppahuone Harju Oy 
Myllypuronkatu 30 
FI-33330 Tampere, Finland

myynti@harju.fi 
www.harju.fi


