
Modeller
RTX 5500 PI - RTX 5500 PX

RTX™ 5500

• Kompakt og nem at betjene

• Sprøjt med en lang række forskellige materialer

• Forbedret ydeevne og produktivitet

PROFESSIONELLE FORDELE

Din optimerede tekstur løsning  
til indvendig og udvendig finish



RTX 5500 Din optimerede løsning 
for en lang række af både indvendige og udvendige tekstur opgaver

Optimeret tekstur løsning til en bred vifte af indvendig og udvendig finish, dette NYE  
RTX line-up leverer den øgede ydeevne, produktivitet og legendariske kvalitet, der har gjort 
Graco førende inden for tekstur løsninger siden 1992.

RTX 5500 Pro Interiør serien er en optimeret tekstursprøjte, som er ideel til håndværkere og 
entreprenører, der ønsker at spare tid på små og store opgaver. Denne professionelle løsning 
er designet for at øge din produktivitet og sikrer en effektiv udnyttelse af din tid.

RTX 5500 Pro Exteriør serien er designet til at takle de fleste udvendige jobs, af alle størrelser.
Ideel til store bolig- og erhvervsejendomme, hvor der kræves en kompakt men kraftfuld 
tekstur sprøjte, der er i stand til at håndtere en bred vifte af materialer.

Helt nye RTX sprøjter
Nu med en bedre meget bedre ydeevne

➤ MERE LUFT

➤ STØRRE MATERIALE FLOW

➤ MERE EFFEKTIV

RotoFlex II Pumpe 
Den gennemprøvede ”One-Piece pumpe”, der altid leverer!
Graco’s eksklusive gennemstrømnings design giver et glat materiale 
flow for ensartet dækning og konsekvent spray mønster – hver gang! 
Uovertruffen holdbarhed med slibende materialer.

➤  Nem at rengøre

➤  Nem at vedligeholde og ingen dele som kan ruste

Dobbelt stempel luft kompressor 
Stort overskud!
➤  Giver op til 50% mere luft* for krævende opgaver

➤  Vedligeholdelsesfrit design

➤  Kører med lave omdrejninger med mindre service til følge
 * Sammenlignet med RTX 1500

MaxPower™ DC Motor
Dokumenteret ydeevne og helt lukket
Det propel kølende design beskytter motoren mod støv og skidt. Kulfrit 
design betyder ingen udskiftning af kul. Kører med 16 amp (Høj ydeevne) 
og 10 amp til opgaver hvor der ikke er 16 amp tilgængeligt.

SmartStart™ System
Tidsbesparende auto start/stop funktion når der tages aftræk 
på pistolen
➤  Reducerer støj

➤  Forlænger levetiden på pumpe og kompressor

➤  Reducerer vibrationer I kar og materiale

WideTex™ Dyser og adapter
Den hurtigste måde til at opnå en super finish
Giver en bred sammenhængende vifte, som sikrer at opgaven bliver 
afsluttet hurtigere og mere effektivt end nogensinde før.  
Ubesværet lineær sprøjtebevægelse, hvilket eliminerer behovet for  
at bevæge pistolen cirkulært



Disse nye funktioner er tilgængelige på både RTK 5500 PI og RTX 5500 PX.
RTX 5500 PX leveres også med:

RTX 5500 PX
Pro Exterior 

➤  Forstærket Heavy-Duty Materiale-/luft slange

➤   Hærdede WideTex™ Dyser: dobbelt levetid  
selv med de mest slibende materialer

➤   Påmonteret eksternt luft kit: Tilslut en ekstern 
kompressor til de mest krævende opgaver.

TIP!
Ved sprøjtning af ekstremt grove 
materialer, har tungere fragmenter en 
tendens til at bygge sig op på indersiden 
af slangen. Dette kan begrænse flowet 
af materialet.

Ved sprøjtning af disse materialer, kan 
det være værd at overveje at, smøre 
maskinens pumpe og slange på 
forhånd. Dette reducerer friktion og 
muliggør at fragmenterne glider mere 
jævnt inde i slangen.

Vi har fundet, at præ-smøring virker  
bedst med sæbevand. Fyld sæbevand 
I karet og sprøjt det igennem slangen. 
Dette virker også med strukturmaling.

RTX 5500 PI
Pro Interior

Materialer & applikationer

De nye RTX sprøjter leverer den ydelse og produktivitet som skal til for  
at sprøjte en bred vifte af indvendige, og udvendige tekstur materialer:

➤  Lerholdig tekstur materialer

➤  Cement-gips

➤  EIFS lim & base, både færdigblandet og pulver

➤  EIFS topcoats, både forblandet og pulver (op til 3 mm partikelstørrelse)

➤  Fiber-puds

➤  Spartelmasse både til ind- og udvendigt (op til 3 mm partikelstørrelse) 

➤  Og mere…

Fra grunding til top coat er den nye RTX  
det ideelle værktøj til EIFS applikationer.



Tilbehør
Få det meste ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør:

Tekniske specifikationer
Anlæggende leveres komplette og klar til brug:

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen 
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Alle skriftlige og visuelle data indeholdt i dette dokument, er baseret på de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen. Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden varsel.

©2016 Graco BVBA  300661DA (rev.D)  05/16  Trykt i Europa.
Alle andre mærkenavne eller mærker anvendes til identifikation og er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001. 

Pistoler
24S135   Luft mix pistol med kobling til slange

RTX Rundstråledyse
15C883  3 mm
15C884  4 mm
15C885  6 mm
15C886  8 mm
15C887  10 mm
15C888  12 mm

WideTex Dyser*

Få en bedre finish end gennem en rundstråledyse.
Dækker overfladen hurtigere med en bedre finish.
24S142  WideTex tilbehørs Kit
24S143 WideTex tilbehørs Kit, hærdet

* Tip: Brug en så lille dysse som muligt I forhold til partikel størrelsen.
Jo mindre dyse, jo bredere bliver viften og dermed en finere finish.  
Brug altid WideTex dysser sammen med en rundstråledysse.

Blåt Gennemsigtigt Slangesæt (Pro Interior))
17J454  Blåt Gennemsigtigt Slangesæt: 3/4" x 7.5 m
17J420  Blåt Gennemsigtigt Slangesæt: 1" x 7.5 m
17J421  Blåt Gennemsigtigt Slangesæt: 1" x 15 m

Heavy-Duty slangesæt (Pro Exterior)
Heavy-Duty blåt slangesæt
17L010  1" x 3 m forslange
17L000  1" x 7.5 m
17L003  1" x 15 m
17L005  1-1/4" x 7.5 m
17L009  1-1/4" x 15 m

Diverse
287328  Eksternt luft kit til RTX 5500pi
248515  Renseboldt (Pakke med 5 stk.)
287314   RotoFlex™ pumpe slange kit

Model navn: RTX 5500 PI RTX 5500 PX
Vare nr: for EURO, IT, CH & DK version (230 V) 17H577 17H580

Max. arbejdstryk bar (psi) 7 (100) 7 (100)
Max. flow lpm 21 21
Pistol Heavy duty luft sprøjtepistol Heavy duty luft sprøjtepistol
Motor Kulfri MaxPower 2.0 hk Kulfri MaxPower 2.0 hk
Kompressor luft mængde .26 m³/min .26 m³/min
Rundstråledyser inkluderet 3 mm, 4 mm, 6 mm,

8 mm, 10 mm, 12 mm
3 mm, 4 mm, 6 mm,

8 mm, 10 mm, 12 mm
WideTex Dyser inkluderet 4 mm, 6 mm, 8 mm,

10 mm, 12 mm, XL
Hærdede - 4 mm, 6 mm, 8 mm,

10 mm, 12 mm, XL 
Max slange længde m 30 30
Eksternt luft kit Alternativ (287328) Installeret
Slange 7.5 m blå transperant 7.5 m Heavy duty

RTX 5500 Din optimerede løsning 
for en lang række af både indvendige og udvendige tekstur opgaver


