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//UN SINGUR SISTEM PENTRU TOATE
VOPSEA DE INTERIOR – LACURI – LAZURI.
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TC-SY 400 P

TC-SY 500 P

TC-SY 600 S
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Sisteme Einhell de pulverizat vopsea grozave în casă.
Creați-vă lumea așa cum v-o doriți - cu sistemele Einhell de
pulverizat vopsea TC-SY 400 P, TC-SY 500 P, TC-SY 600 S și
TC-SY 700 S. În această familie de produse veți găsi exact ce
aveți nevoie pentru orice aplicație, inclusiv vopsele de interior,
lacuri sau lazuri.
Capul pulverizator detașabil, disponibil și ca accesoriu,
face rapidă și simplă schimbarea vopselei.

TC-SY 700 S
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//AVANTAJE
SCURT REZUMAT.

Un singur sistem pentru toate: vopsea de interior, lac și lazură
Economisește timp în comparație cu pensula și trafaletul
Se poate folosi pe orice suprafață
Vopseaua este aplicată uniform
Duza pulverizatoare detașabilă face rapidă și simplă schimbarea vopselei
Precizie în lucru și rezultate excepționale chiar și pe zone mici,
în colțuri și pe margini
Mobilitate crescută și lucru flexibil
Rezultate frumoase chiar și pe substrat neuniform,
de ex. tencuială neﬁnisată.

Adaptat pentru:

VOPSEA DE INTERIOR
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LAC

LAZURĂ
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LUCRU MAI
RAPID

în comparație cu
pensula și trafaletul

PRECIZIE ÎN LUCRU

chiar și în colțuri și pe
margini la care este dificil
de ajuns

SCHIMBAREA
UȘOARĂ A
VOPSELEI

fără probleme și rapid

APLICARE UNIFORMĂ
A VOPSELEI
pe orice suprafață

MOBILITATE
RIDICATĂ

permite lucrul flexibil
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TC-SY 400 P

PENTRU LACURI ŞI LAZURI.
TC-SY 400 P este un sistem electric de mână,
pentru pulverizat vopsea în spații de lucru
mici și medii, și adaptat pentru lacuri și lazuri.
Reglarea debitului de vopsea precum și duza
de pulverizare reglabilă pentru jet vertical,
orizontal și rotund, permit adaptarea exactă
și flexibilă la orice aplicație. Capul pulverizator detașabil facilitează schimbarea vopselei
și curățarea tuturor pieselor în contact cu
vopseaua.

Accesorii standard
2 duze pentru vâscozități diferite de lacuri
și lazuri
Pensulă de puriﬁcare pentru curățarea prizei
Ac de puriﬁcare pentru curățarea duzei
pulverizatoare
Recipient pentru veriﬁcarea vâscozității
Capac pentru recipientul de vopsea
Recipient pentru vopsea de 800 ml
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Date tehnice
• Sursă de alimentare electrică
• Consum de curent
• Debit
• Capacitate rezervor vopsea

220-240 V | 50 Hz
400 W
500 ml/min
800 ml

Cap pulverizator detașabil
pentru schimbarea rapidă a vopselei
și curățarea tuturor componentelor
în contact cu vopseaua

Duză de pulverizare reglabilă
pentru jet vertical, orizontal și
rotund

Rezervor vopsea (800 ml)
cu scară de măsură pentru
reumplerea ușoară a vopselei

Dispozitiv
practic suspendare
pentru depozitare cu
economie de spațiu

Reglarea debitului de vopsea
pentru adaptare ideală
la aplicație

Mâner ergonomic
pentru manevrare comodă

7

Einhell | TC-SY 500 P

TC-SY 500 P

PENTRU LACURI ŞI LAZURI.
TC-SY 500 P este un sistem electric de mână
pentru pulverizat vopsea în spații de lucru mici
și medii, și este adaptat pentru lacuri și lazuri.
Reglarea debitului de vopsea precum și duza
de pulverizare reglabilă pentru jet vertical,
orizontal și rotund, permit adaptarea exactă
și flexibilă la orice aplicație. Capul pulverizator
detașabil facilitează schimbarea vopselei și
curățarea tuturor pieselor care intră în contact
cu vopseaua.

Accesorii standard
2 duze pentru diferite vâscozități de
lacuri și lazuri
Pensulă de puriﬁcare pentru curățarea prizei
Ac de puriﬁcare pentru curățarea duzei
pulverizatoare
Capac pentru rezervorul de vopsea
Rezervor pentru veriﬁcarea vâscozității
Rezervor pentru vopsea de 1000 ml
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Date tehnice
• Sursă de alimentare electrică
• Consum de curent
• Debit
• Capacitate rezervor vopsea

220-240 V | 50 Hz
500 W
550 ml/min
1000 ml

Cap pulverizator detașabil
pentru schimbarea rapidă a vopselei și
curățarea tuturor componentelor care
intră în contact cu vopseaua

Duză de pulverizare reglabilă
pentru jet vertical, orizontal și rotund

Rezervor vopsea (1000 ml)
cu scară de măsură pentru
a-l reumple ușor cu vopsea

Dispozitiv
practic suspendare
pentru depozitare cu
economie de spațiu

Reglarea debitului de vopsea
pentru adaptare ideală la aplicație

Mâner ergonomic
pentru manevrare comodă
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TC-SY 600 S

PENTRU VOPSEA PENTRU PEREȚI INTERIORI, LACURI ŞI LAZURI.
Sistemul electric de pulverizat vopsea TC-SY
600 S este un sistem semi-staționar pentru
suprafețe de lucru de mărime medie spre mare,
și este potrivit pentru vopsea pereți de interior,
lacuri și lazuri. Reglarea debitului de vopsea
precum și duza de pulverizare reglabilă pentru
jet vertical, orizontal și rotund, permit adaptarea exactă și flexibilă la orice aplicație. Cureaua
pentru umăr și furtunul de aer lung de 1,8 metri
oferă mobilitate sporită.
Capul pulverizator detașabil facilitează schimbarea vopselei și curățarea tuturor pieselor care
intră în contact cu vopseaua.

Accesorii standard
2 duze pentru vâscozități diferite de vopsea,
lacuri și lazuri
Pensulă de puriﬁcare pentru curățarea prizei
Ac de puriﬁcare pentru curățarea duzei
pulverizatoare
Rezervor pentru veriﬁcarea vâscozității
Capac pentru rezervorul de vopsea
Rezervor vopsea de 800 ml cu scală de măsură
Curea pentru umăr
Furtun de aer anti-răsucire
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Date tehnice
• Sursă de alimentare electrică
• Consum de curent
• Debit
• Capacitate rezervor de vopsea
• Lungime furtun

220-240 V | 50 Hz
600 W
1000 ml/min
800 ml
1.8 metri

Cap pulverizator detașabil
pentru schimbarea rapidă a vopselei și
curățarea tuturor componentelor care
intră în contact cu vopseaua

Reglarea debitului de vopsea
pentru adaptare ideală
la aplicație

Duză de pulverizare reglabilă
pentru jet vertical, orizontal și
rotund

Rezervor vopsea (800 ml)
cu scară de măsură pentru
a-l reumple ușor cu vopsea

Filtru de aer
ușor de schimbat

Mâner ergonomic
pentru manevrare comodă

Curea pentru umăr și furtun de
aer anti-răsucire de 1.8 metri
pentru mobilitate sporită
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TC-SY 700 S

PENTRU VOPSEA PENTRU PEREȚI INTERIORI, LACURI ŞI LAZURI.
Sistemul electric de pulverizat vopsea TC-SY 700
S este un sistem semi-staționar pentru suprafețe
de lucru de mărime medie spre mare, și este potrivit pentru vopsea de pereți de interior, lacuri
și lazuri. Reglarea debitului de vopsea precum și
duza de pulverizare reglabilă pentru jet vertical,
orizontal și rotund, permit adaptarea exactă și
flexibilă la orice aplicație. Cureaua pentru umăr,
talpa glisantă și furtunul de aer lung de 3,5
metri oferă mobilitate sporită. Capul pulverizator detașabil facilitează schimbarea vopselei și
curățarea tuturor pieselor care intră în contact
cu vopseaua.

Accesorii standard
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2 duze pentru vâscozități diferite de vopsea,
lacuri și lazuri
Pensulă de puriﬁcare pentru curățarea prizei
Ac de puriﬁcare pentru curățarea duzei
pulverizatoare
Rezervor pentru veriﬁcarea vâscozității
Capac pentru rezervorul de vopsea
Rezervor vopsea de 800 ml cu scală de măsură
Curea pentru umăr
Furtun de aer anti-răsucire
Talpă glisantă

Date tehnice
• Sursă de alimentare electrică
• Consum de curent
• Debit
• Capacitate rezervor de vopsea
• Lungime furtun

220-240 V | 50 Hz
700 W
1000 ml/min
1000 ml
3.5 metri

Cap pulverizator detașabil
pentru schimbarea rapidă a vopselei și
curățarea tuturor componentelor care
intră în contact cu vopseaua
Reglarea debitului de vopsea
pentru adaptare ideală
la aplicație

Duză de pulverizare reglabilă
pentru jet vertical, orizontal și
rotund

Rezervor vopsea (1000 ml)
cu scară de măsură pentru
a-l reumple ușor cu vopsea

Mâner ergonomic
pentru manevrare comodă

Talpă glisantă
lucru flexibil și depozitare
furtun

Filtru de aer
ușor de schimbat

Curea pentru umăr și furtun de
aer anti-răsucire de 3.5 metri
pentru mobilitate sporită
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//GAMA DE PRODUSE
COMPARAȚIE.
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TC-SY 400 P

Date
tehnice

TC-SY 500 P

TC-SY 600 S

TC-SY 700 S

Consum de curent electric

400 W

500 W

600 W

700 W

Sursă de alimentare electrică

220-240 V | 50 Hz

220-240 V | 50 Hz

220-240 V | 50 Hz

220-240 V | 50 Hz

Debit

500 ml/min

550 ml/min

1000 ml/min

1000 ml/min

Capacitate rezervor

800 ml

1000 ml

800 ml

1000 ml

Lungime furtun

-

-

1.8 m

3.5 m

-

-

-

-

Curea pentru umăr

-

-

Furtun de aer anti-răsucire

-

-

Talpă glisantă

-

-

Potrivit pentru lacuri şi lazuri
Potrivit pentru vopsea de interior
Reglare debit vopsea
Duză de pulverizare reglabilă
Caracteristici

Cap pulverizator detașabil
Mâner ergonomic
Dispozitiv practic suspendare

Duze

-

2x

2x

2x

2x

42.600.05

42.600.10

42.600.15

42.600.20

Pensulă de purificare
Accesorii

Ac de purificare
Rezervor verificare vâscozitate
Capac rezervor vopsea
Rezervor vopsea cu scară de măsură

Cod produs
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//SISTEME DE
PULVERIZAT VOPSEA
Einhell Romania SRL
A1, Industrial Park, Hala B1 Dragomiresti, Ilfov;
Romania Str. Aleea Maria Laura Nr. 5, Cod: 077096
Tel. +40 21 318 55 44
Fax +40 21 404 33 35
oﬃcero@einhell.com
www.einhell.ro
Service:
servicero@einhell.com
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