
Ceetec A250 maskinen er malerseriens mellemste 
maskine og er særdeles velegnet til større håndværks-
virksomheder, såsom malere, tømrer, trælaster samt 
fabrikker med nogen eller større produktion.

Maskinen benyttes oftest som manuel maskine, dvs. 
manuel indfødning og udtagning. Er der behov for 
indsættelse i en produktionslinie, anbefales vores 
Ceetec Industri serie.

Træ emnet føres vandret igennem maskinen ved 
hjælp af automatisk fremtræk. Ceetec A250 giver en 
høj finish, da maskinen er udstyret med 12 roterende 
børster, der alle kan justeres individuelt.

Rengøring foretages hurtigt og simpelt og tager ca.  
5-10 min for den daglige rengøring og 15-20 min for 

en grundrengøring. Farveskift kan ligeledes opnås  
i løbet af 10-15 min.

Maskinen leveres komplet med børster og filterposer 
og er klar til brug så snart strømmen er tilsluttet.
Ceetec A250 er en standardmaskine og derfor også 
en lagervare som kan leveres fra dag til dag. 

Der kan tilkøbes ekstraudstyr som rullebaner til ind 
og udløb, filterposer i varierende grovhed, samt heste- 
hårsbørster. Derudover kan tilkøbes et afbørstnings-
arrangement til fjernelse af støv, skidt samt træspåner. 
Dette er især hensigtsmæssigt såfremt man arbejder 
med savskåret træ.

Ceetec A250 – fleksibel og brugervenlig
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Fordele Ceetec A250
Velegnet til både indendørs og udendørs 
beklædning

Ensartet resultat samtidig med en reduktion 
af væskeforbruget op til 50%

Automatisk fremtrækshastighed med trinløs 
indstilling

Gennemprøvet elektronisk membran pumpe 
udført i rustfrie materialer

En gnm. tilbagebetalingstid på 40.000 m 
malet træ, svarende til 20 timers produktion

Ideel til kunder med en års kapacitet på op 
til 500.000 meter   

Kapacitet
960-2500 meter/time.

Emnedimensioner
Max. H: 100 mm x B: 250 mm.
L: Min. 800 mm.

Eltilslutning
3 x 400 V + PE IP. Klass 55
Effekt: 0,80 kW

Maskinvægt
Ca. 300 kg.


