RTX 5500
™

Uw geoptimaliseerde oplossing
voor binnen- en buitenafwerking en decoratieve materialen

PROFESSIONELE VOORDELEN
• Compact en eenvoudig te bedienen
• Verspuit een brede waaier aan pleistermaterialen
• Betere prestaties en productiviteit

Textuurtoepassingen
RTX 5500 PI - RTX 5500 PX

RTX 5500
Twee gloednieuwe RTX-spuittoestellen
Presteren beter dan ooit tevoren
➤

MEER LUCHT

➤

MEER MATERIAAL	
DOORSTROMING

➤

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Uw geoptimaliseerde oplossing

voor binnen- en buitenafwerking en decoratieve materialen

Dankzij de verbeterde prestaties, een hogere productiviteit en een alom bekende kwaliteit
biedt Graco met dit NIEUWE RTX-assortiment geoptimaliseerde oplossingen voor een volledige
waaier aan binnen- en buitenafwerkingen en decoratieve materialen.
De RTX 5500 Pro Interior is een geoptimaliseerd textuursysteem dat ideaal is voor handelaars
en aannemers die tijd willen besparen tijdens middelgrote tot grote projecten. Deze professionele
oplossing werd ontworpen om de productiviteit te verhogen en om ervoor te zorgen dat u tijd
bespaart op de werf.
De RTX 5500 Pro Exterior is geconfigureerd om buitenprojecten van elke grootte aan te pakken.
Ideaal voor aannemers van grote woningbouwprojecten en commerciële aannemers die een
compact maar tegelijkertijd ook krachtig textuurspuittoestel nodig hebben dat verschillende
materialen aankan.

RotoFlex II-pomp
De beproefde “pomp uit één stuk” die altijd doet wat hij moet!
Graco’s exclusief ontwerp zorgt voor een vlotte materiaaldoorstroming
voor een gelijkmatige dekking en een consistent spuitpatroon – altijd!
Ongeëvenaarde duurzaamheid met abrasieve materialen.
➤ Eenvoudig te spoelen
➤ Eenvoudig te onderhouden, geen onderdelen die roesten

Luchtcompressor met dubbele piston
De kracht om alles te verspuiten!
➤ Levert tot 50% meer lucht* voor veeleisende afwerkingen
➤ Onderhoudsvrij ontwerp
➤ Draait aan een lagere t/min voor een langere levensduur
* In vergelijking met RTX 1500

MaxPower™ DC-motor
Bewezen prestaties en volledig ingesloten
Het ontwerp met ventilatorkoeling beschermt de motor tegen stof,
vuil en andere resten. Dankzij het borstelloze ontwerp moeten
de koolstofborstels niet vervangen worden. Werkt op 16 A (modus
met hoge uitvoer) en 10 A voor projecten met stroombeperkingen.

SmartStart™-systeem
Tijdbesparende automatische Start/Stop wanneer de trekker
wordt overgehaald
➤ Geluidsreductie op de werf
➤ Langere levensduur van de pomp en compressor
➤ Minder trillingen van de vultrechter en het materiaal

WideTex™-spuittips en -verloopstuk
De snelste weg naar een superieure textuurafwerking
Zorgt voor een breed, consistent spuitpatroon waardoor projecten sneller
en efficiënter dan ooit kunnen worden afgerond. Zonder moeite naar links
en rechts bewegen, het pistool moet niet langer in een cirkelbeweging
gebruikt worden.

TIP!
Bij het verpompen van extreem
ruwe materialen hebben aggregaten
de neiging om zich aan de binnenkant
van een slang op te stapelen. Dit kan
de doorstroming en de verspreiding
van het materiaal beperken.

Deze nieuwe functies zijn beschikbaar bij zowel de RTX 5500 PI als de RTX 5500 PX.
De RTX 5500 PX wordt ook geleverd met:
RTX 5500 PI

RTX 5500 PX

Pro Interior

Pro Exterior

➤ Heavy-Duty-gebonden lucht-/materiaalslang

zonder knikken
➤ Geharde WideTex™-spuittips: twee keer zo lange

levensduur voor de meest abrasieve materialen
➤ Externe luchtkit geïnstalleerd: sluit aan op een

Denk er zeker eens over na om
de pomp en de slang van uw
machine op voorhand te smeren
wanneer u deze materialen verspuit.
Daardoor vermindert de wrijving en
kunnen de aggregaten vlotter door
de slang glijden.
We hebben ontdekt dat voorafgaande
smering het beste werkt met
behangerslijm. Meng het lijmpoeder
gewoon met water, giet het mengsel
in de vultrechter en pomp voor met het
pistool. Het werkt ook met eenvoudige
dispersieverf.

externe compressor voor de meest veeleisende
buitentoepassingen en materialen

Materialen & toepassingen
De nieuwe RTX-spuittoestellen leveren de nodige prestaties en productiviteit
om een brede waaier aan textuurmaterialen voor binnenshuis of buitenshuis
en decoratieve pleistermaterialen te verspuiten.
➤ Leempleisters
➤ Afwerkingslagen in leemstructuur
➤ Kleefmortels en wapeningslagen van ETICS (thermische buitengevelisolatiesystemen),

zowel voorgemengd als in poeder
➤ ETICS-afwerklagen en sierpleisters, zowel voorgemengd als in poeder

(korrelgrootte tot 3 mm)
➤ Akoestisch pleisterwerk
➤ Afwerkingspleister met aggregaten voor binnenshuis en buitenshuis

(korrelgrootte tot 3 mm)
➤ En meer …

Van wapenings- tot afwerkingslagen,
de nieuwe RTX is het ideale instrument
voor ETICS-toepassingen.

RTX 5500

Uw geoptimaliseerde oplossing

voor binnen- en buitenafwerking en decoratieve materialen

Technische specificaties
Alle toestellen worden volledig en spuitklaar geleverd:

Modelnaam:

RTX 5500 PI

RTX 5500 PX

17H577

17H580

Artikelnummers: voor Europese, Italiaanse, Zwitserse & Deense versie (230 V)
Max. materiaalwerkdruk in bar (psi)
Max. doorstroming in lpm (gpm)
Pistool
Motor
Luchtdoorstroomvolume van de compressor
Inclusief spuittips
Inclusief WideTex-spuittips
Max. slanglengte in m (ft)
Externe luchtkit
Slang

7 (100)
7 (100)
21 (5,5)
21 (5,5)
Heavy-Duty-spuitpistool met trekker
Heavy-Duty-spuitpistool met trekker
MaxPower 2,0 hp zonder koolstofborstels MaxPower 2,0 hp zonder koolstofborstels
0,26 m³/min (9,1 cfm)
0,26 m³/min (9,1 cfm)
3 mm, 4 mm, 6 mm,
3 mm, 4 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm, 12 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm
4 mm, 6 mm, 8 mm,
Gehard - 4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm, XL
10 mm, 12 mm, XL
30 (100)
30 (100)
Optioneel (287328)
Geïnstalleerd
7,5 m Blauw doorzichtig
7,5 m Heavy-Duty

Accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:

Pistolen
24S135

Heavy-Duty-spuitpistool met
schroefdraadaansluiting voor slang

RTX ronde nozzles
15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm
WideTex- spuittips*

Zorgen voor een betere afwerking dan een ronde nozzle alleen.
Bedekken uw oppervlak sneller voor een fijnere afwerking.

24S142
24S143

Accessoirekit WideTex
Accessoirekit WideTex, gehard

Blauwe doorzichtige slangensets (Pro Interior)
17J454
Blauwe doorzichtige slangenset: 3/4 in x 7,5 m
17J420
Blauwe doorzichtige slangenset: 1 in x 7,5 m
17J421
Blauwe doorzichtige slangenset: 1 in x 15 m
Heavy-Duty-slangensets (Pro Exterior)
Stevige blauwe slangenset voor zwaar gebruik

17L010
17L000
17L003
17L005
17L009

1 in x 3 m hulpslang
1 in x 7,5 m
1 in x 15 m
1-1/4 in x 7,5 m
1-1/4 in x 15 m

Varia
287328
248515
287314

Externe luchtkit voor de RTX 5500 PI
Sponsballetjes voor reiniging slang (5 stuks)
RotoFlex™-pompset

* Tip: gebruik een zo klein mogelijke schijf die overeenkomt met de afmeting
van de deeltjes.
Hoe kleiner de schijf, hoe groter het spuitpatroon en hoe fijner de afwerking.
Altijd te gebruiken in combinatie met de ronde nozzle.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.
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