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Duo FlexSpray
Marknadens mest användarvänliga och energivänliga all in one
automatiska sprutmaskin i produktionslinje eller som stand alone.

Inbyggd 19” pekskärm, användarvänligt styrprogram och låg energiförbrukning 
gör Duo FlexSpray till en av marknadens mest attraktiva sprutautomater vid  
lackering av dörrar, köksluckor, möbler m.m.  Revolutionerande foliesystem  
innebär att sprutautomaten snabbt och enkelt kan rengöras och minimerar stille-
ståndstiden vid byte av färg. Tidsåtgången vid byte av färg är endast 2 - 3 minuter.
Vårt breda utrustningssortiment innebär att sprutautomaten kan anpassas till din 
befintliga produktionslinje.



Duo FlexSpray med den senaste tek
niken Den enkla, snabba hanteringen 
och den senaste tekniken säkerställer 
att du får bästa möjliga sprutkvalitet.

En av marknadens mest energi 
vänliga sprutautomat innebär låga 
drifts kostnader. Tack vare ny teknik 
ligger sprutautomatens underhåll på 
ett minimum, samtidigt som livslängden 
har förlängts avsevärt.

Vårt enkla rengöringssystem för 
transportbandet samt användning av 
folie system reducerar förbrukningen 
av rengöringsvätska till ett minimum.
 

Styrningen kommer från Beckhoff, som 
levererar den senaste tekniken inom 
industri PC och Servoenheter. Det elek
triska kontrollskåpet samt tilluftsfiltret 
är integrerade i den kompakta sprut
automaten, så att det endast står en 
enhet i produktionen.

Hög grad av kundanpassning
Ceetec har under framtagandet av Duo 
FlexSpray lagt fokus på flexibilitet. 
Sprutautomaten ger en rad möjligheter 
för anpassning enligt just dina behov, för 
att du ska få en optimal produktionslinje. 
Sprutautomaten kan exempelvis hantera 
upp till pistoler och inbyggnadsmåtten 
kan anpassas till din produktion.

Utrustning till Duo FlexSpray
Duo FlexSpray kan med olika utrustning 
anpassas till just era behov
•  Måleriutrymme med pumpar 

i lackrum
•  Kundanpassade rulltranportörer vid 

in och utmatning
•  Linjestyrning
•  Rengöringssystem för transportband 

med återvinning av lack
•  Automatisk höjning/sänkning av 

pistoler i olika nivåer via pekskärm
•  Färgade sidoväggar

Tekniske data
Kapacitet Från 2 meter/minut till 10 meter/minut
Dimension på ämnen Upp till 100 mm hög och 1300 mm bred.
Antal färgkretsar Standard 2 – en tredje krets kan köpas till. 
Antal pistoler Standard 4 – upp till 12 kan köpas till.
Elförbrukning 10,5 kW 16A
Elanslutning 3x380V + PE + N 16A
Inmatningshöjd 844 mm (+50 mm)
Vikt 1900 kg
Längd, bredd, höjd 2400x3400x2300 mm
Matningsriktning Valfri

Flexibel och energivänlig sprutauto-
mat med den senaste tekniken



En av Ceetecs grundläggande principer 
är att maskinerna ska vara enkla att 
använda. Med Duo FlexSpray får du ett 
PCbaserat styrsystem och marknadens 
största pekskärm där alla funktioner 
finns tillgängliga.

Styrsystemet säkerställer åtkomst uti
från via VPNanslutning, så att service, 
påbyggnader och softwareuppdate
ringar kan utföras av Ceetec, utan stör
ningar i din produktion.

Den integrerade pekskärmen är enkel 
att använda. Vi har optimerat gräns
snittet för att du ska få ett så fulländat 
resultat som möjligt.

Sprutautomaten är utrustad med 
automatisk styrning av luftflöde och 
lufttryck i sprutkabinen, detta för att 
säkerställa ett jämt resultat  varje 
gång.

Snabbt igång med Duo FlexSpray
Du kan snabbt komma igång med Duo 
FlexSpray. Själva installationen är ”plug 
and play”. Det krävs anslutning av el, 
utsug, lack och luft  sedan kan sprut
automaten användas.

Maskinen levereras i en enhet med ”allt
i ett”, så den är enkel att integrera i en 
befintlig produktion.

Marknadens mest 
användarvänliga 
styrprogram

Boka 
demonstration

Ring
+45 64 42 14 73

Rådgivning och hands 
on- utbildning
Inom Ceetec har vi stor erfarenhet av att ställa upp sprutautomater 
i produktionslinjer. Vår erfarenhet säkerställer att Dou FlexSpray 
integreras på ett effektivt sätt i er befintliga produktionslinje. 
För att ni ska få en så bra start som möjligt får ni hands onutbild
ning gällande sprutautomatens användning och underhåll.

• Glas i alla väggar
• Låg inbyggnadshöjd, 2300 mm hög
• Kvalitetskomponenter
• Pistolupphängning med visning av exakt pistolposition
• Beklädd med polypropen för enkel rengöring
• Utsugningssidofilter med Andreafilter och påsfilter
• Foliesystem med återvinning av lack som standard
• Effektivt system för färgbyte från pekskärm
• Användarvänlig åtkomst för service och underhåll
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Dansk kvalitet
sedan  1970
Ceetec grundades 1970. Under åren har Ceetec producerat maskiner för 
den globala marknaden, med fokus på enkelhet och enkelt hand havande. 
Ceetec är i dag ett högspecialiserat bransch företag med en solid 
bransch kännedom. Sortimentet består av rullformningsanlägg ningar, 
slipmaskiner, målningsmaskiner och specialmaskiner.

Borstmaskin A250

Borst-/sprutautomat IPC250 Slipmaskin IS250

Sprutautomat IPS 400

Sprutautomat Duo FlexSpray

Borstmaskin P40


