
Based on danish quality since 1970

Duo FlexSpray
Najbardziej przyjazny dla u żytkownika i energooszcz ędny automat
lakierniczy dla linii produkcyjnych lub jako rozwi ązanie samodzielne.

Dzięki wbudowanemu ekranowi dotykowemu 19”, przyjaznemu dla użytkownika programowi 
sterującemu i niskiemu zużyciu energii Duo FlexSpray to jeden z najbardziej atrakcyjnych 
automatów lakierniczych na rynku. Służy do lakierowania drzwi, elementów szafek kuchennych, 

Innowacyjny system automatycznego lakierowania umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie, 
minimalizując czas zatrzymania przy zmianie lakierów. Zmiana lakieru trwa zaledwie 2-3 minuty. 
Szeroka gama oferowanego przez nas wyposażenia pozwala dostosować automat lakierniczy 
do konkretnej linii produkcyjnej.



Nowoczesny automat Duo FlexSpray 
umożliwia szybki i łatwy serwis i najwyższą 
jakość lakierowania.

Jest rozwiązaniem nie tylko najbardziej 
energooszczędnym na rynku, ale zapewnia 
również niskie koszty eksploatacji. Dzięki 
nowym technologiom konserwacja automa-
tu lakierniczego ogranicza się do minimum, 
przy jednoczesnym znacznym wydłużeniu 
jego żywotności.

Nasz uproszczony układ czyszczenia 
taśmy przenośnika lub zastosowanie 
systemu folii zmniejsza zużycie cieczy 
czyszczącej do minimum.

 

Jednostka sterująca firmy Beckhoff 
wykorzystuje najnowsze technologie w 
obrębie komputera przemysłowego i 
serwo napędów. Jednostka sterująca oraz 
filtr doprowadzonego powietrza są zinte-
growane w kompaktowym automacie laki-
erniczym tak, że jest tylko jedno urządzenie 
w produkcji.

Wysoki stopień dostosowania  
do potrzeb
Przy projektowaniu urządzenia Duo 
FlexSpray Ceetec miał na uwadze przede 
wszystkim elastyczność. Automat lakiernic-
zy oferuje kilka opcji dostosowania maszy-
ny do potrzeb, tak aby uzyskać optymalną 
linię produkcyjną. Na przykład automat 
może obsługiwać do 12 pistoletów, a 
domyślne wymiary można dostosować do 
danych warunków produkcji.

Wyposażenie Duo FlexSpray 
DuoFlexSpray można dostosować do 
potrzeb, wykorzystując szeroki zakres 
wyposażenia:
•  „Kuchania” malarska z pompami w 

pomieszczeniu lakierniczym
•  Niestandardowe przenośniki rolkowe na 

wejściu i wyjściu
• Opcja sterowania linią
•  System czyszczenia taśmy przenośnika 

z odzyskiwaniem lakieru
•  Automatyczne podnoszenie i opuszc-

zanie pistoletów za pomocą panelu 
dotykowego – dla kilku poziomów

• Pomalowane ściany boczne

Dane techniczne
Wydajność Od 2 m/min do 10 m/min 
Wymiary obiektu Wysokość do 100 mm, szerokość do 1300 mm 
Liczba obiegów lakieru  Domyślnie jeden, z możliwością zakupu drugiego 

i trzeciego 
Liczba pistoletów:  Domyślnie cztery, z możliwością zakupu do  

dwunastu
Pobór mocy 10,5 kW 16 A 
Połączenie elektryczne 3x380 V + PE + N 
Wysokość na wejściu 844 mm (+-50 mm)
Masa 1900 kg
Długość, szerokość,  
wysokość  2400x3400x2300 mm 
Kierunek przepływu  Opcjonalnie

Elastyczny i energooszczędny  
nowoczesny automat lakierniczy



Jedną z podstawowych zasad firmy 
Ceetec jest to, że maszyny muszą być 
proste i łatwe w obsłudze. Automat Duo 
FlexSpray wyznacza nowy standard, 
dzięki systemowi sterowania opartemu 
na komputerze i największym na rynku 
ekranie dotykowym, na którym dostępne 
są wszystkie funkcje.

System sterowania umożliwia zdalny 
dostęp za pośrednictwem sieci VPN. 
Dzięki temu Ceetec może dokonać rozbu-
dowy lub aktualizacji oprogramowania, nie 
przerywając produkcji.

 Zintegrowany ekran dotykowy jest łatwy w 
obsłudze. Interfejs został zoptymalizowany 
i pozwala z łatwością uzyskać perfekcyjny 
rezultat.

Automat lakierniczy jest wyposażony 
w funkcję automatycznego sterowania 
przepływem i ciśnieniem powietrza w 
kabinie, co pozwala zagwarantować za 
każdym razem taki sam rezultat.
 

Duo FlexSpray jest od razu  
gotowy do pracy
Automat Duo FlexSpray zapewnia 
natychmiastową gotowość do pracy, a jego 
instalacja polega na zrealizowaniu odpow-
iednich połączeń. Wystarczy podłączyć 
zasilanie, układ wydechowy, źródło lakieru 
i powietrza.
Wszystko czego potrzeba zawarte jest 
w jednym zespole, co umożliwia łatwą 
integrację z nową lub istniejącą linią 
produkcyjną.

Najbardziej przyjazny użytkownikowi 
program sterujący na rynku

Umów się ze 
specjalistą

Zadzwoń 
883 342 453 lub

883 342 544

Konsultacje i  
szkolenia praktyczne
Firma Ceetec ma obszerne doświadczenie w zakresie instalacji au-
tomatów lakierniczych w liniach produkcyjnych. Dzięki temu urządzenie 
Duo FlexSpray zostanie skutecznie zintegrowane z istniejącą linią 
produkcyjną. Na dobry początek oferujemy szkolenie praktyczne w 
zakresie użytkowania i konserwacji automatu lakierniczego.

• Ścianki ze szkła
• Mała wysokość, tylko 2300 mm
• Podzespoły wysokiej jakości
• Montaż pistoletu z precyzyjnym wskazaniem jego 

położenia
• Polipropylenowa osłona ułatwiająca czyszczenie
• Boczne filtry odciągowy
• Wbudowany domyślnie system folii z odzyskiwaniem 

lakieru
• System wymiany lakieru, zapewniający szybką 

i łatwą wymianę lakierów za pomocą ekranu 
dotykowego

• Łatwy serwis i konserwacja



Firma Ceetec współpracuje tylko z najlepszymi!

Ceetec handlowiec

Wyłącznym przedstawicielem firmy Ceetec w Polsce jest Firma Dobre 
Maszyny, która w profesjonalny sposób, z wykorzystaniem posiadanej 
wiedzy i doświadczenia zajmie się przygotowaniem, podłączeniem, 
instalacją i zintegrowaniem maszyny DuoSpray z linią produkcyjną. 
Dobre Maszyny zapewniają przeszkolenie i przygotowanie pra-
cowników w zakresie  obsługi  i konserwacji.

Jeśli zamierzasz stworzyć nową linię produkcyjną i potrzebujesz 
nowatorskich rozwiązań lub jeśli chcesz unowocześnić  dotychczasowy 
proces produkcji  zadzwoń  i opowiedz nam o tym. 
Służymy radą, pomysłem i rzetelnym podejściem. 

Dobre Maszyny s.c.
Marcin Weiss, Bogusław Wierzba
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Ceetec A/S
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DK-5580 Nørre Aaby
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Bogdan
bogdan@dobre-maszyny.eu
tel. +48 883 342 453

Marcin
marcin@dobre-maszyny.eu
tel. +48 883 342 544

Dobre Maszyny S.C.
ul. Plac Targowy 8a
47-100 Strzelce Opolskie

Duńska jakość  
od 1970 roku
Firma Ceetec powstała w 1970 roku i przez wiele lat produkowała maszyny 
na rynki światowe, skupiając się na małym stopniu skomplikowania i prostej 
obsłudze. Dzisiaj Ceetec to wysoko wyspecjalizowana niszowa firma o 
ugruntowanej wiedzy w swoim sektorze. Nasz zakres produktów obejmuje 
formierki rolkowe, urządzenia szlifujące i lakiernicze.

Umów się ze 
specjalistą

Zadzwoń 
883 342 453 lub

883 342 544


