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Duo FlexSpray
Markedets mest bruker og energivennlige alt-i-ett
sprøyteautomat i produksjonslinje eller som frittstående

Innebygget 19” berøringsskjerm, brukervennlig betjeningsprogram og lavt energiforbruk 
gjør Duo FlexSpray til en av markedets mest attraktive sprøyteautomater til lakkering
av dører, kjøkkenskap, møbler og andre profiler. Revo-lusjonerende foliesystem gjør 
sprøyteautomaten rask og enkel å rengjøre og reduserer stopptiden ved fargeskift. 
Tidsforbruket for et fargeskift er på kun 2-3 minutter. Vårt brede sortiment av utstyr gjør, 
at du får en sprøyteautomat tilpasset deres eksisterende produksjonslinje.



Duo FlexSpray med nyeste teknologi 
Den enkle, raske betjeningen og 
nyeste teknologien sikrer den høyeste 
sprøytekvaliteten.

Som markedets mest energivennlige, 
får du en sprøyteautomat som er billig i 
drift. Ved hjelp av ny teknologi er
sprøyteautomatens vedlikeholdsbehov 
på et minimum, mens levetiden er bety-
delig forlenget.

Vårt enkle rensesystem for transport-
båndet eller bruk av foliesystemet 
reduserer forbruket av rensevæske til et 
minimum.
 
Styringen er fra Beckhoff, som leverer 

den nyeste teknologi innen industri  
PC-er og servodrev. Det elektriske 
styreskapet og luftinntaksfilteret er inte-
grert i den kompakte sprøyteautomaten, 
slik at det bare står én enhet i produks-
jonen.

Høy kundetilpasning
Fleksibilitet har stått i fokus for Ceetec 
under utviklingen av Duo FlexSpray. 
Med sprøyteautomaten har du en rekke 
muligheter for å tilpasse automaten til 
nettopp deres behov, slik at dere får den 
optimale produksjonslinjen. Sprøyteau-
tomaten kan eksempelvis håndtere opp 
til 12 pistoler og innbyggingsmålene kan 
tilpasses produksjonen deres.

Utstyr til Duo FlexSpray
Få Duo FlexSpray tilpasset til nettopp 
deres behov med en lang rekke utstyr
• Malekjøkken med pumper i lakkro
• Kundetilpassede rullebaner i  

inn- og utløp
• Linjestyring
• Rensesystem for transportbånd  

med gjenvinning av lakk
• Automatisk heving og  

senking av pistoler i flere nivåer  
via berøringsskjerm

• Fargede sidevegger

Tekniske data
Kapasitet Fra 2 meter/minutt til 10 meter/minutt. 
Emnedimensjoner Opptil 100 mm i høyden og 1300 mm i bredden.
Antall fargekretser Standard 2 – men tredje krets som tilbehør. 
Antall pistoler Standard 4 – men opp til 12 kan fås som tilbehør.
Strømforbruk 10,5 kW 16A
Strømtilkobling 3x380V + PE + N 16A
Høyde på innløp 844 mm (+-50 mm)
Vekt 1900 kg
Lengde, bredde, høyde 2400x3400x2300 mm 
Strømningsretning Valgfritt

Fleksibel og energivennlig 
sprøyteautomat med nyeste teknologi



En av Ceetecs grunnleggende prinsip-
per er at maskinene skal være enkle å 
betjene. Med Duo FlexSpray har vi satt 
en ny standard ved hjelp av PC-basert 
styresystem og markedets største 
berøringsskjerm, hvor alle funksjoner er 
tilgjengelige.

Styresystemet sikrer ekstern adgang via 
en VPN-oppkobling, slik at service, ut-
videlser og programvareoppdateringer 
kan utføres av Ceetec uten å forstyrre 
produksjonen deres.

Den integrerte berøringsskjerm er enkel 
å betjene. Vi har optimert grensesnittet 
slik at det gir deg mulighet til å enkelt 
oppnå et fullkomment resultat.

Sprøyteautomaten er utstyret med au-
tomatisk styring av luftgjennomstrømn-
ing og lufttrykk i sprøytekabinen for å 
sikre et jevnt resultat hver gang.
 
Raskt i gang med Duo FlexSpray
Det går fort å komme i gang med Duo 
Flex- Spray. Selve installasjonen er 

“plug and play”. Det kobles bare til 
strøm, utsuging, lakk og luft – så er 
sprøyteautomaten klar til bruk.

Alt kommer samlet i en alt-i-ett-enhet, 
slik at den er lett å integrere i ny eller 
eksisterende produksjon.

Markedets mest brukervennlige 
betjeningsprogram

Bestill 
demonstrasjon
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+45 64 42 14 73

Rådgivning og 
praktisk opplæring
I Ceetec har vi stor erfaring med å sette opp sprøyteautomater i produk-
sjonslinjer. Den erfaringen sikrer at Dou FlexSpray integreres effektivt i 
deres eksisterende produksjonslinje. For at dere skal komme godt i gang 
allerede fra begynnelsen av, får dere praktisk opplæring i både bruk og 
vedlikehold av sprøyteautomaten.

 
• Glass i alle vegger
• Lav innbyggingshøyde, 2300 mm høy
• Kvalitetskomponenter
• Pistoloppheng med visning  

av nøyaktig pistolposisjon
• Kledd med polypropylen for enkel rengjøring
• Utsugingssidefilter med Andrea-filter og filtermatte
• Foliesystem med gjenvinning av lakk er standard
• Effektivt fargeskiftsystem fra berøringsskjerm
• Brukervennlig adgang for service og vedlikehold



Based on danish quality since 1970

Ceetec A/S
Industrivej 7
DK-5580 Nørre Aaby
Danmark

+45 64 42 14 73
info@ceetec.dk
ceetec.dk

Dansk kvalitet 
siden 1970
Ceetec ble grunnlagt i 1970. Ceetec har i alle år produsert maskiner 
til det globale markedet med fokus på enkelhet og lett betjening. 
Ceetec er i dag en høyt spesialisert nisjebedrift med solid kjennskap 
til bransjen. Sortimentet består av profilvalseanlegg, slipemaskiner 
og malemaskiner.

Børstemaskin A250

Børste-/sprøyteautomat IPC250 Slipemaskin IS250Sprøyteautomat IPS400

Børstemaskin IP250 TouchBørstemaskin P40


