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Soluţia pentru aplicarea
de materiale decorative interioare.

AVANTAJE PROFESIONALE
• Pulverizează majoritatea materialelor de finisare
• Uşor de folosit şi întreţinut
• Compact si pregătit de folosire

MATERIALE
Pulberi- Materiale premixate – Silicati, fibre, materiale granulate decorative

Vopsitor - Aplicaţii airless profesioanle
RTX ™ 1500

RTX 1500
™

ACCESORII
Pistol
248091

Soluţia pentru aplicarea de materiale
decorative interioare

RTX diuza material
(forma rotundă)
15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm

Pregătit pentru pulverizare
Echipat cu compresor
Rată mare de productivitate
Cuvă largă uşor de umplut
Poziţionat în sus pentru a lăsa materialul
sa curgă în pompă
Simplu, mai uşor decît un sistem cu vas de presiune



RotoFlex™ HD Pompă
Capabil să transfere o cantitate
mare de material fără să afecteze
granulaţia sau pompa.

Rapid de curăţat
Cuva se poate scoate de pe şasiu fără scule

Chit de pulverizare fină
Produce o fantă şi o finisare superioară
celei realizate doar cu diuza pentru
material. Acopera suprafaţa mai repede
şi mai fin.

Rapid de asamblat
Conectare imediata
Nu sunt necesare scule
Operat de un singur om

287227



Motor electric cu 2 perii
Unicat. Un singur motor care
operază atît pompa cît şi
compresorul.

Chit de furtune
transparente legate
cu conector la RTX inclusiv furtun
de aer de 3/8"
287304 1" x 7.5 m
287305 1" x 15 m
287306 1 1/4" x 7.5 m
287307 1 1/4" x 15 m

Cilindru automat de descărcare
Elimină materialul care afecteaza
calitatea finisajului.
Confort sporit datorată pornirii
uşoare la fiecare acţionare a
trăgaciului.

Chit de bile de burette
248515
1" (x5)
RotoFlex™ chit furtun pompare
287314

RTX ™ 1500
SPECIFICAŢII
™

RTX 1500
Numar identificare:
220 V (Veriunea Europeană)
220 V (Italia, Elvetia, Danemarca)
Presiunea de lucru la material Max.
Presiunea de lucru la aer Max.
Material livrat Max.
Motor
Greutate completă
Lungime furtun Max.
Marimea maximă a particulelor prin RotoFlex™
Marimea maximă a particulelor prin pistol
Volum cuvă
Caracterisitcile compresorului

Chitul include: 1 adaptor
care se montează pe
pistol, în virf peste diuza
de material + 4 FF discuri
(3, 6, 8 and 9.5 mm)

* Sfat: folosiţi discul atît de mic cît
permit mărime particulelor. Disc mai
mic fanta mai mare si finisajul mai bun.
Întotdeauna se foloseşte cu diuza de
material.

Uşor de trasportat
Cărucior solid cu mîner
Roţi mari
Compact şi echilibrat

Simplu de folosit
Simplu de reglat
Aerul şi materialul
se pot regla la pistoln



TexSpray™ pistol
(fără scurgeri)

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
compresor fără ulei - 185 l/min. la 3 bar

RTX 1500 este livrat complet cu pistol de pulverizat textura, 6 diuze, compresor aer de 2 CP, Furtune transparente lipite pentru material (1" x 7,5 m) & pentru aer
(3/8" x 7,5 m).
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Kit de conectare
a unui compressor extern
287328
* A fi folosit cind este nevoie de aer
suplimetar cu materiale rugoase

