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Duo FlexSpray
Markedets mest bruger- og energivenlige all in one  
sprøjteautomat i produktionslinje eller som stand alone.

Indbygget 19” touch-skærm, brugervenligt betjeningsprogram og lavt energiforbrug 
gør Duo FlexSpray til en af markedets mest attraktive sprøjteautomater til lakering 
af døre, køkkenlåger, møbler og andre profiler. Revolutionerende foliesystem gør 
sprøjteautomaten hurtig og nem at rengøre og minimerer stoppetiden ved farveskift. 
Tidsforbruget for et farveskifte er kun 2-3 minutter.
Vores brede sortiment af udstyr gør, at du får en tilpasset sprøjteautomat til den 
nuværende produktionslinje.



Duo FlexSpray med nyeste teknologi
Den enkle, hurtige betjening og nyeste 
teknologi sikrer dig den højeste 
sprøjtekvalitet.

Som markedets mest energivenlige, 
får du en sprøjteautomat, der er billig 
i drift. Ved hjælp af nye teknologier er 
sprøjteautomatens vedligeholdelse på et 
minimum, mens levetiden er væsentligt 
forlænget. 

Vores enkle rensesystem af transport-
båndet eller brug af foliesystemet 
reducerer forbruget af rensevæske til et 
minimum.

Styringen er fra Beckhoff, som leverer 
den nyeste teknologi indenfor industri 
PC og Servo drev. Det elektriske styre-
skab og indblæsningsfilter er integreret 
i den kompakte sprøjteautomat, så der 
kun står én enhed i produktionen.

Høj kundetilpasning
Ceetec har under udviklingen af Duo 
FlexSpray fokuseret på fleksibiliteten. 
Med sprøjteautomaten har du en række 
muligheder for at tilpasse automaten til 
netop dit behov, så du får den optimale 
produktionslinje. Sprøjteautomaten kan 
eksempelvis håndtere op til 12 pistoler 
og indbygningsmålene kan tilpasses til 
din produktion. 

Udstyr til Duo FlexSpray
Få Duo FlexSpray tilpasset til netop 
jeres behov med en lang række udstyr
• Malekøkken med pumper i lakrum
•  Kundetilpassede rullebaner 

i ind- og udløb
• Linjestyring
•  Rensesystem af transportbånd med 

genvinding af lak
•  Automatisk hæv og sænk af pistoler i 

flere niveauer via touch-skærm
•  Farvede sidevægge

Tekniske data
Kapacitet  Fra 2 meter/minut til 10 meter/minut
Emnedimensioner    Op til 100 mm i højden og op til 1300 mm i 

bredden.
Antal farvekredse  Standard 2 – men tredje kreds kan tilkøbes.
Antal pistoler  Standard 4 – men op til 12 kan tilkøbes.
Elforbrug  10,5 kW 16A
Eltilslutning  3x380V + PE + N 16A
Indløbshøjde   844 mm (+-50 mm)
Vægt  1900 kg
Længde, bredde, højde  2400x3400x2300 mm
Gennemløbsretning Valgfri

Fleksibel og energivenlig sprøjte-
automat med nyeste teknologi



En af Ceetecs grundlæggende princip-
per er, at maskinerne skal være simple 
og lette af betjene. Med Duo FlexSpray 
har vi sat en ny standard ved hjælp af 
PC baseret styresystem og markedets 
største touch-skærm, hvor alle funk-
tioner er tilgængelige.

Styresystemet sikrer adgang udefra 
med en VPN opkobling, så service, 
udvidelser og softwareopdateringer kan 
foretages af Ceetec uden at forstyrre din 
produktion. 

Den integrerede touch-skærm er let at 
betjene. Vi har optimeret brugerfladen, 
så den giver dig mulighed for let at opnå 
et fuldendt resultat.

Sprøjteautomaten er udstyret med auto-
matisk styring af luftflow og lufttryk i 
sprøjtekabinen for at sikre et ensartet 
resultat hver gang. 

Hurtig i gang med Duo FlexSpray
Du er hurtig oppe at køre med Duo Flex-
Spray. Selve installationen er plug and 
play. Der tilkobles strøm, udsugning, lak 
og luft – og sprøjteautomaten er klar til 
brug. 

Alt kommer samlet i én all in one enhed, 
så den er let at integrere i ny eller 
eksi sterende produktion. 

Markedets mest 
brugervenlige 
betjeningsprogram 

Book
demonstration

Ring på
+45 64 42 14 73

Rådgivning og 
hands on træning
I Ceetec har vi stor erfaring i at opsætte sprøjteautomater 
i produktionslinjer. Den erfaring sikrer, at Dou FlexSpray 
integreres effektivt i jeres eksisterende produktionslinje. 
For at I kommer godt fra start, får I hands on træning i 
både brug og vedligeholdelse af sprøjteautomaten.

• Glas i alle vægge
• Lav indbygningshøjde, 2300 mm høj
• Kvalitetskomponenter
• Pistolophæng med visning af nøjagtig pistolposition
• Beklædt med polypropylen for nem rengøring
• Udsugningssidefilter med Andrea filter og nisseskæg
• Foliesystem med genvinding af lak er standard 
• Effektivt farveskiftsystem fra touch-skærm
• Brugervenlig adgang for service og vedligehold
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Dansk kvalitet
siden 1970
Ceetec er grundlagt i 1970. I alle årene har Ceetec produceret 
maskiner til det globale marked med fokus på enkelhed og simpel 
betjening. Ceetec er i dag en højtspecialiseret nichevirksomhed med 
et solidt branchekendskab. Sortimentet består af profilvalseanlæg, 
slibemaskiner og malemaskiner.

Børstemaskine A250

Børste-/sprøjteautomat IPC250 Slibemaskine IS250Sprøjteautomat IPS400

Børstemaskine IP250 TouchBørstemaskine P40


