
Ceetec IPC250 maskinen kombinerar teknik från 
flera maskiner i en maskin. Maskinen kombinerar 
med andra ord flowcoat och borstar med airless- el -
ler airmix-sprutning.

Kombimaskinen möjliggör applicering av grundfärg 
och täckfärg, på t.ex. invändig beklädnad, i en och 
samma maskin.  Applicering med hjälp av borstar 
ger fördelar som inte kan uppnås via sprutmålning. 
Borstarna ”masserar” in målarfärgen i träet, medan 
sprutmålning ger en perfekt finish.

En kombination av båda dessa tekniker i en maskin 
ger en oöverträ ad flexibilitet.

Kombimaskinen är en vidareutveckling av den redan 
kända målningsmaskinen IP250. Till de kunder som 

redan har investerat i en IP250 är det möjligt att köpa 
till en sprutmålningsbox och sätta in den i den 
befintliga maskinen.

Med IPC250 möjliggör man linjestyrning samt 
separat frekvensreglerad borstnings- och frammat -
ningshastighet.  Maskinen är enkel att hantera. Bytet 
från borstmaskin till sprutmålningsmaskin sker 
snabbt och enkelt genom att byta ut flowcoat-boxen 
mot sprutmålnings-boxen. Maskinen levereras med 
filterlåda för ett patronfilter som snabbt och enkelt 
kan bytas ut.

IPC250 kan levereras med ett brett urval av pistol- 
och pumpmärken.

Målningsmaskin Ceetec IP Combi 250 – unik applicering av målarfärg 
via borstar och pistoler - flexibel och e ektiv
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PAINT

Fördelar Ceetec IPC250
Borstar och pistoler i samma maskin   

Snabb omställning från borstar till pistoler

Kan med fördel sättas in i en produktionslinje med  
t.ex. automatisk inmatning, slipning och torkning 

Robust modell som är konstruerad för produktion  
varje dag, året runt

Utvecklad för att måla 150 meter per minut. Liten  
investering med hög och flexibel output

Kapacitet
Upp till 9 000 meter/timme

Ämnesdimensioner
Max. H: 100 mm x B: 250 mm 
L: Min 600 mm
Kan tillverkas för andra dimen-
sioner

Elanslutning
3x400 V + PE IP. Klass 54
Effekt: 4,5 kW

Maskinvikt
Ca 700 kg.


