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Rozwiązanie do nakładania materiałów
dekoracyjnych do wnętrz

ZALETY URZĄDZENIA
• Natryskiwanie większości materiałów dekoracyjnych do wnętrz
• Łatwa obsługa i konserwacja
• Kompaktowe rozmiary i natychmiastowa gotowość do pracy

MATERIAŁY
Materiały sypkie - Materiały gotowe - Materiały dekoracyjne zawierające krzemian, włókna, granit, marmur i kamień

Profesjonalna aplikacja bezpowietrzna
RTX ™ 1500

™

RTX 1500

AKCESORIA
Pistolet
248091 Pistolet TexSpray™
(bezupustowy)

Rozwiązanie do nakładania materiałów
dekoracyjnych do wnętrz

Dysze RTX
(okrągłe)
15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm

Natychmiast gotowe do pracy
Zintegrowany kompresor

✔

Pompa HD RotoFlex™
Zdolność przeciskania
gruboziarnistych materiałów
bez ryzyka ich uszkodzenia lub
uszkodzenia pompy.

Wysoka wydajność
Duży, łatwy do napełniania zbiornik
Strome ścianki ułatwiające przepływ materiału
do pompy
Prostszy i lżejszy niż system ze zbiornikiem
ciśnieniowym
Szybkie czyszczenie
Demontaż zbiornika z wózka bez pomocy
narzędzi

Szybki montaż
Gwintowane złącza
Nie potrzeba żadnych
narzędzi
Jednoosobowa obsługa

✔

Dwuwałowy silnik elektryczny
Niepowtarzalny. Jeden silnik
obsługuje pompę i kompresor
powietrzny.

287227

Łatwy transport
Solidny wózek z uchwytami
Wyjątkowo duże koła
Kompaktowy i wyważony

Łatwa obsługa
Proste sterowanie
Regulacja powietrza
i materiału w pistolecie

✔

Zestaw obejmuje: 1 złączka
zakładana na końcówkę
pistoletu, na koniec dyszy
okrągłej + 4 tarcze FF
(3, 6, 8 i 9,5 mm)

* Wskazówka: stosować jak najmniejszą
tarczę dla danego rozmiaru cząstki.
Im mniejsza tarcza tym szerszy promień
i dokładniejsze wykończenie.
Używać zawsze jako uzupełnienie dysz
okrągłych.
Zestawy węży
w przezroczystym oplocie
z gwintowanymi złączami RTSX
i wężem powietrza 3/8"
287304 1" x 7,5 m
287305 1" x 15 m
287306 1 1/4" x 7,5 m
187307
1 1/4" x 15 m

Automatycznie rozładowywany
cylinder
Eliminuje uderzenia materiału
wpływające na jakość
wykończenia. Większy komfort
dzięki łagodnemu uruchamianiu
przy każdym pociągnięciu spustu.

Zestaw kulek gąbkowych
248515
1" (x5)

RTX™ 1500
DANE TECHNICZNE
RTX™ 1500
Numery części:
220 V (wersja europejska)
220 V (Włochy, Szwajcaria, Dania)
Max. ciśnienie robocze cieczy
Max. ciśnienie robocze powietrza
Max. dopływ cieczy
Silnik
Waga całkowita
Max. długość węża
Max. rozmiar cząstek dla RotoFlex
Max. rozmiar cząstek dla pistoletu
Pojemność zbiornika
Dane techniczne kompresora

Zestaw do precyzyjnego
wykończenia
Zapewnia dokładniejsze i gładsze
wykończenie, niż za pomocą dyszy
do cieczy!
Szybsze pokrycie powierzchni
z dokładniejszym wykończeniem!

248370
248315
7 bar
3 bar
7,6 l/min
1,5 kW (2 HP)
66 Kg
15 m
9 mm
4,5 mm
57 l
Kompresor bezolejowy - 185 l/min przy 3 bar

RTX 1500 jest dostarczany w komplecie z pistoletem RTX do natryskiwania materiałów dekoracyjnych, 6 dyszami, kompresorem powietrznym 2 HP, wężem do
materiału w przezroczystym oplocie (1" x 7,5 m) i wężem powietrza (3/8" x 7,5 m).
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Zestaw węża do pompy
RotoFlex™
287314
Zestaw złączy
do dodatkowego zewnętrznego
kompresora
287328
* Używany w razie większego
zapotrzebowania na powietrze
w przypadku wyjątkowo
gruboziarnistych materiałów

