
Aplikácie
RTX 5500 PI - RTX 5500 PX

• Kompaktné zariadenie s jednoduchým použitím
• Aplikácia širokej škály materiálov
• Zvýšený výkon a produktivita

PROFESIONÁLNE VÝHODY

RTX™ 5500
Optimalizované riešenie pre vnútorné, 
dekoratívne a vonkajšie povrchové úpravy



RTX 5500   pre širokú škálu vnútorných, dekoratívnych a vonkajších 
povrchových úprav

NOVÉ zariadenia RTX sú optimalizovaným riešením pre širokú škálu vnútorných, 
dekoratívnych a vonkajších povrchových úprav a prinášajú zvýšený výkon, produktivitu a 
povestnú kvalitu, vďaka ktorej je Graco lídrom na trhu od roku 1992.

RTX 5500 Pro Interior Series je optimalizovaný systém povrchových úprav ideálny pre živnostníkov a 
dodávateľov hľadajúcich správne riešenie, ktoré ušetrí čas pri realizácii stredne veľkých až veľkých 
projektov. Toto profesionálne riešenie je navrhnuté pre zvýšenie produktivity a zabezpečenie 
efektivity Vašej práce a úspory času stráveného na pracovisku.

Zariadenia RTX 5500 Pro Exterior Series sú skonštruované tak, aby zvládli práce rôzneho 
rozsahu na vonkajších povrchových úpravách. Je to ideálne riešenie pre veľké obytné a 
komerčné projekty, ktoré vyžadujú kompaktné a zároveň výkonné zariadenie schopné pracovať 
so širokou škálou materiálov.

Predstavujeme Vám nové  
striekacie zariadenia RTX s lepším 
výkonom, než kedykoľvek predtým

➤ VIAC VZDUCHU

➤ VYŠŠÍ PRIETOK MATERIÁLU

➤ VYŠŠIA PRODUKTIVITA

Čerpadlo RotoFlex II 
Overené“ One-Piece” čerpadlo ktoré nikdy nesklame!
Špeciálna prietoková konštrucia Graco umožňuje plynulý prietok 
materiálu pre rovnomerné pokrytie a konzistentný striekací lúč -  vždy! 
Bezkonkurenčná odolnosť voči abrazívnym materiálom.
➤ Jednoduché preplachovanie
➤ Jednoduchá údržba, bez súčiastok, ktoré by podliehali korózii

Dvojpiestový vzduchový kompresor 
Výkon s ktorým nastriekate všetko!
➤ Až o 50% viac vzduchu* pre náročné aplikácie
➤ Bezúdržbová konštrukcia
➤ Pracuje na nižších otáčkach pre dlhšiu životnosť

*V porovnaní s RTX 1500 

Motor MaxPower™ DC 
Overený výkon a uzatvorená konštrukcia 
Ventilátorom chladená konštrukcia chráni motor pred prachom, 
nečistotami a iným odpadom. Bezuhlíkové riešenie znamená, že 
nie je potrebné vymieňať uhlíky. Pracuje na 16 A (mód veľkého 
odberu) a 10 A pre práce s limitovaným zdrojom energie.

Systém SmartStart™ 
Úsporný automatický Šart/Stop systém pri stlačení spúšte
➤ Redukuje hlučnosť na pracovisku
➤ Predlžuje životnosť čerpadla a kompresora
➤ Redukuje vibrácie násypníka a materiálu

Trysky & adaptér WideTex™ 
Najrýchlejší spôsob ako dosiahnuť provotriednu povrchovú úpravu 
Poskytuje široký, konzistentný kužeľovitý striekací lúč, vďaka ktorému 
môžu byť práce dokončené rýchlejšie a efektívnejšie, než kedykoľvek 
predtým. Jednoduchý spôsob striekania pohybom zprava-doľava vylučuje 
potrebu neustále krúživo pohybovať pištoľou.

Optimalizované riešenie



Toto nové príslušenstvo je dostupné pri oboch zariadeniach RTX 5500 PI a RTX 
5500 PX. K zariadeniu RTX 5500 PX dodávame tiež:

RTX 5500 PX
Pro Exterior 

➤  Odolná Heavy-Duty 
materiálová/vzduchová hadica

➤ Kalené  trysky WideTex™: dvojnásobná 
životnosť pri väčšine abrazívnych materiálov

➤ Externý vzduchový kit: zapojte externý 
kompresor pre najnáročnejšie exteriérové 
aplikácie a materiály. 

TIP!
Pri čerpaní extrémne zrnitých materiálov 
majú ťažšie zrná tendenciu hromadiť sa 
na vnútorných stenách hadice, čo môže 
obmedziť prietok aj rozptyl materiálu.

Pri práci s týmito materiálmi by bolo dobré 
zvážiť možnosť predmazania čerpadla a 
hadice, čím obmedzíte trenie a umožníte 
zrnám hladšie kĺzať cez hadicu.

Zistili sme, že najúčinnejšie je 
predmazanie lepiacou pastou na tapety. 
Jednoducho zmiešajte pastu s vodou, 
vlejte zmes do zásobníka a použite pištoľ. 
Na tento účel je možné použiť tiež 
disperznú farbu.

RTX 5500 PI
Pro Interior

Materiály a aplikácie

➤ hlinené textúrované omietky
➤ hlinené textúrované povrchové úpravy
➤ ETICS lepidlá a podkladové vrstvy, predmiešané alebo práškové
➤ ETICS fasádne omietky, predmiešané alebo práškové (do zrnitosti 3 mm) 
➤ akustické omietky
➤ vnútorné a vonkajšie štruktúrované omietky (do zrnitosti 3 mm)
➤ a viac… 

Od podkladových vrstiev po fasádne omietky, 
nové RTX je ideálnym nástrojom pre ETICS aplikácie.

http://www.dass.sk

Nové zariadenia RTX majú výkon a produktivitu pre striekanie širokej škály 
materiálov pre vnútorné, dekoratívne a vonkajšie povrchové úpravy:



Príslušenstvo
Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním nášho profesionálneho príslušenstva:

Technická špecifikácia  
Všetky zariadenia dodávame kompletné a pripravené na okamžité použitie:

Pištole 
24S135  Vzduchová striekacia pištoľ so 

závitovým pripojením hadice

RTX materiálové trysky (okrúhly lúč)
15C883 3 mm

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

15C884 
15C885 
15C886 
15C887 
15C888 12 mm

WideTex trysky*

Zabezpečujú lepší výsledok, než pri použití samotnej materiálovej 
trysky. Pokryte Váš povrch rýchlejšie pre hladší povrch. 
24S142    WideTex sada príslušenstva
24S143    WideTex sada prislušenstva, kalené

* Tip: použite disk ktorý je tak malý ako je len možné vzhľadom na veľkosť 
častíc. Čím menší je disk, tým širší je kužeľ lúča a tým jemnejší je výsledný 
povrch. Vždy používajte v kombinácii s materiálovou tryskou.

Modré priesvitné hadice (pre interiér)
17J454 
17J420 
17J421 

Modrá priesvitná hadica: 3/4 in x 7,5 m 
Modrá priesvitná hadica: 1 in x 7,5 m 
Modrá priesvitná hadica: 1 in x 15 m

Modré priesvitné hadice (pre exteriér) 
Odolné heavy-duty modré hadice
17L010 1 in x 3 m bič
17L000 1 in x 7,5 m
17L003 1 in x 15 m
17L005  1-1/4 in x 7,5 m 
17L009  1-1/4 in x 15 m

Rôzne príslušenstvo
287328 
248515 
287314  

Vonkajší vzduchový kit pre RTX 5500pi 
Čistiaca penová gulička (5 kusov) 
Hadica čerpadla RotoFlex™

Názov modelu: RTX 5500 PI RTX 5500 PX
Objednávacie čísla:  pre EURO, IT, CH & DK verziu (230 V) 17H577 17H580

Max. pracovný tlak materiálu bar (psi) 7 (100) 7 (100)
Max. prietok l/min (g/min) 21 (5,5) 21 (5,5)
Pištoľ Heavy duty vzduchová Heavy duty vzduchová
Motor Bezuhlíkový MaxPower 2,0 HP 

0,26 m³/min.
Bezuhlíkový MaxPower 2,0 HP 

0,26 m³/min.Výkon kompresora
Trysky 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 trysky 4 mm, 6 mm, 8 mm, 

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

10 mm, 12 mm, XL 
Max dĺžka hadice (m) 30 30
Externý vzduchový kit Voliteľný (287328) Inštalovaný
Hadica 7,5 m modrá priesvitná 7,5 m Heavy duty

RTX 5500 pre širokú škálu vnútorných, dekoratívnych a vonkajších 
povrchových úprav
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Optimalizované riešenie




