
Ceetec IPC250 łączy w jednej maszynie funkcjonal -
ność wielu modeli. Maszyna umożliwia malowanie 
przez polewanie, szczotkowanie, a także natrysk 
zarówno bezpowietrzny, jak i z osłoną powietrza.

Model Combi umożliwia nakładanie podkładu i war -
stwy wierzchniej, np. na elementy okładziny wewnętrz -
nej, za pomocą jednej i tej samej maszyny. Nakładanie 
farby za pomocą szczotek ma pewne zalety, których 
nie da się osiągnąć przy malowaniu natryskowym. Przy 
szczotkowaniu farba jest wcierana w drewno. Z kolei 
natryskiwanie zapewnia doskonałe wykończenie.

Połączenie tych dwóch technologii w jednej maszynie 
oznacza optymalną elastyczność.
Model Combi to rozwinięcie znanego już starszego 
modelu agregatu malarskiego IP250. Klienci, którzy 

zainwestowali już w model IP250, mogą dokupić 
zespół natryskowy i zainstalować go w posiadanej 
maszynie.
 
Model IPC250 można obsługiwać za pośrednictwem 
układu sterowania całą linią, możliwa jest także indywi -
dualna częstotliwościowa regulacja prędkości przesu -
wu i szczotkowania. Maszyna jest lekka i prosta w 
obsłudze. Zmiana trybu pracy ze szczotkowania na 
natryskiwanie trwa bardzo krótko i sprowadza się do 
wymiany zespołu malowania przez polewanie na 
zespół natryskujący. W komplecie z maszyną dostar -

który również wymienia się szybko i łatwo.

IPC250 jest dostępny z szeroką gamą marek pistole -
tów i pomp.

Wydajny wielofunkcyjny agregat malarski Ceetec IP Combi 250 – 
nakładanie farby szczotkami i pistoletami

ASORTYMENT PRODUKTÓW CEETEC



PAINT

Zalety Ceetec IPC250

Szczotki i pistolety w tej samej Maszynie

Szybka zamiana szczotek na pistolety

Możliwość włączenia do linii produkcyjnej np. z auto -
matycznym podawaniem, szlifowaniem i suszeniem

Wytrzymały model przeznaczony do codziennej  
produkcji przez cały rok

Model zaprojektowany do malowania 150 metrów 
na minutę.  Mała inwestycja – wysoka wydajność i 
elastyczność

Wydajność
Do 9000 m/h

Wymiary desek
Maks. wys. 100 mm × szer. 250 
mm × dł. min. 600 mm
Możliwość zamówienia maszyny 
do obróbki innych wymiarów.

Zasilanie elektryczne
3 × 400 V + PE
St. ochrony IP 54
Moc: 4,5 kW

Masa maszyny
Ok. 700 kg
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