
1

RTEX GEEFT
WINSTGEVEND-
HEID EEN NIEUWE
BETEKENIS

met zijn 50% lager ener-
gieverbruik, 25% minder 
gewicht en een fantastische 
ergonomie.
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RTEX bespaart geld, tijd en maakt uw werk een stuk gemakkelijker. Hier ziet u hoe uw RTEX voordelen oplevert bij uw 
dagelijkse werk.

EEN WINNAAR OP DE WERKPLEK

Ten eerste is de RTEX 25% lichter, én 
heeft meer breekkracht. Ten tweede 
gebruikt het 50% minder lucht dan een 
conventionele breker. En ten derde 
heeft de RTEX stevige handvaten met 
trillingswaarden vergelijkbaar met ma-
chines met flexibele antitrilling-hand-
vaten. Deze voordelen betekenen dat 
u zowel veel tijd en geld bespaart. 

Dankzij het unieke zuigerontwerp ver-
dubbelt de RTEX de interactietijd ver-
geleken met gewone sloophamers. Dat 
betekent dat u alle voordelen van een  
RTEX sloophamer hebt en daarbij over 
de breekkracht van een veel zwaarde-
re sloophamer beschikt. Het efficiënte 
slagmechanisme verlaagt drastisch het 
energieverbruik. Een vergelijkbare TEX 
gebruikt 34 liter lucht per seconde. 

Een TEX 220 gebruikt 29 liter. De RTEX 
gebruikt slechts 18 liter per seconde! 
Dat bespaart u geld op brandstof 
doordat u de compressor kunt redu-
ceren of meerdere sloophamers op 
de bestaande compressor kunt laten 
draaien. 

RTEX IS BREAKING 2.0
We hebben 60 jaar lang wetenschappelijke methoden gebruikt om de efficiëntie en 
ergonomie van breekhamers te verbeteren. De RTEX is de nexus van onze inspanningen. 

PRESTATIES - RTEX BETAALT ZICHZELF TERUG
Gewoonlijk werkt één sloophamer op een standaard 
compressor voor deze gewichtsklasse. Met de RTEX kunt u 
twee sloophamers op een kleinere compressor laten werken. 
Dat betekent dat uw RTEX zich praktisch terugbetaalt.

OP SCHEMA - MET MINIMALE TRILLINGEN
Stevige handvatten geven u volledige controle over de hamer. 
En dankzij een efficiënt slagmechanisme met een constante 
drukkamer merkt u toch zeer weinig trillingen. Luchtkussens 
beschermen zowel u als de machine tijdens extreem gebruik. 

BACKSAVER - LAAG GEWICHT, HOGE 
PRODUCTIVITEIT
Nu kunt u hetzelfde werk doen met een 25 kg 
RTEX als met een 33 kg zware sloophamer. Dat 
betekent minder transport, minder te dragen 
en een gezondere rug. 

ONDERHOUD - MEER  
PRODUCTIEVE TIJD
Stevige handgrepen betekenen minder  
slijtage en minder onderdelen te vervangen. 
Voor u houdt dit in: minder reserveonderdelen 
in voorraad en meer productiviteit.
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Luchtkussens beschermen u
Luchtkussens, boven en onder de zuiger, bescher-

men u en de RTEX tijdens het gebruik. Als de zuiger 
zijn eindpositie bereikt worden luchtkussen geleide-

lijk geactiveerd.

Het dubbele!
RTEX is zo slim dat het uw luchtverbruik halveert. 
Neem een kleinere compressor of laat er twee op 
een werken. Beide manieren besparen u geld.

Nauwkeurig breken
Het verbeterde SOFSTART™ systeem helpt u 
om langzaam de energie van de sloophamer 
vrij te geven als het nodig is. Het geeft u 
een perfecte controle bij het maken van de 
essentiële eerste sneden.

Minder trillingen bij de bron
De tegenkracht wanneer de zuiger naar beneden  

beweegt is constant vanwege de constante  
drukkamer. Dit vermindert de trillingen waaraan de 
operator is blootgesteld. In een gewo-

ne sloophamer is de druk boven 
en onder de zuiger voortdurend 

in beide plaatsen in bewe-
ging. Dit draagt bij aan het 

trillen van de machine.

RHEX DE KRACHTIGE PLATTE 
BEITEL
MINDER GEWICHT EN TRILLINGEN

De RHEX-platte beitel is speciaal ontworpen voor 
de RTEX. Het maximaliseert de kracht van de 
zuiger op de grond en het is ook lichter dan een 
conventionele platte beitel, waardoor de hantering 
gemakkelijker is. Het concaaf ontwerp vergemak-
kelijkt het transport van gebroken materiaal ter 
verhoging van de doelmatigheid, want gebroken 
materiaal werkt als een demper. Het ontwerp 
vermindert ook het risico van vastlopen.

DIT IS HOE ONZE MEEST GEAVANCEERDE 
SLOOPHAMER WERKT
De RTEX breekt met oude gewoontes. Een nieuw zuigerontwerp verdubbelt de interactietijd. Tril-
lingen worden aan de bron verminderd en er zijn geen extra anti-trillingssystemen nodig. Brand-
stofbesparing is aanzienlijk. Dit zijn de geheimen.

Zuigerontwerp en interactietijd
Het lang zuigerontwerp geeft meer interactietijd dan een 
kortere, conventionele zuiger. En met meer interactietijd 
voor elke slag is de geproduceerde kracht met de RTEX 
effectiever voor het breken van beton.

RTEX - lange zuiger

Constante drukkamer

Atlas Copco  
TEX P60 
Korte zuiger
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TOEGEWIJD, DUURZAAM, PRODUCTIEF

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, het milieu en de 
mensen om ons heen. 
Wij zorgen dat onze prestaties de tand des tijds doorstaan. 
Dat noemen wij: duurzaam produceren. 

www.atlascopco.com

Pneumatische sloophamer RTEX RTEX

Gewicht kg 25 25

Lengte mm 780 / 685 (tandvormige platte beitel) 780

Luchtverbruik l/s 17,5 18

Slagfrequentie slagen/min. 845 870

Trillingsniveau 3 assen (ISO 28927-10) 1) m/s² 5 4,8

Trillingsniveau 3 assen (verspreid) 1) m/s² 1,0 1,0

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG)  1) Lw, dB(A) 107 107

Gemeten vermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG)  1) Lw, dB(A) 101 101

Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 1) Lp, r=1m 90 90

Druk max. bar 7 7

Schachtafmetingen: Hex mm 28x152 / 28x160 / 28 getand 32x152 / 32x160

Geharmoniseerde norm toegepast EN ISO 11148-4:2012 EN ISO 11148-4:2012

Artikelnummer mm 8461 0125 20 8461 0125 30

1)  Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnummer 9800 1724 71). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com

RTEX DE HARDE FEITEN

Download een QR-reader en scan de 
codes om de video's te bekijken.

RTEX sloophamer 
vergelijking

Atlas Copco RTEX


