
Ceetec IPC250 maskinen kombinerer teknologi fra 
flere maskiner i én maskine. Maskinen kombinerer 
således flowcoat og børstning med airless eller 
airmix sprøjtning.

Combi-maskinen gør det muligt at påføre grunding 
og topstrøg til f.eks interiør beklædning, i én og 
samme maskine. Påføring via børster giver nogle 
fordele som ikke kan opnås via sprøjtning. Ved 
børstning ”masseres” malingen ind i træet, hvor 
sprøjtning til gengæld giver en perfekt finish.

En kombination af de 2 teknikker i en maskine giver 
den optimale fleksibilitet.

Kombi maskinen er en videreudvikling af den kendte 
IP250 malemaskine. Til de kunder der allerede har 

investeret i en IP250 er det muligt at tilkøbe en 
sprøjteboks og indsætte den i en eksisterende ma -
skine.

Med IPC250 får man muligheden for liniestyring samt 
separat frekvens reguleret børste- og fremtræksha -
stighed. Maskinen er let og enkel at betjene. Skiftet 
fra børstemaskine til sprøjtemaskine foretages på 
meget kort tid ved at udskifte flowcoat-boksen med 
sprøjte-boksen. Maskinen leveres med filterkasse til 
et harmonikafilter der ligeledes udskiftes hurtigt og 
nemt.

IPC250 kan leveres med et bredt udvalg af pistol- og 
pumpemærker. 

Malemaskine Ceetec IP Combi 250 – unik påføring af maling via børster 
og pistoler - fleksibel og e ektiv
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Fordele Ceetec IPC250
Børster og pistoler i samme maskine

Hurtig omstilling fra børster til pistoler

Kan med fordel indsættes i en produktionslinie med 
f.eks. automatisk indføring, slibning og tørring

Robust model der er konstrueret til at producere hver 
dag året rundt

Udviklet til at male 150 meter per minut
Lille investering med højt fleksibelt output

Kapacitet
Optil 9.000 meter/time

Emnedimensioner
Max. H: 100 mm x B: 250 mm
L: Min 600 mm 
Kan fremstilles til andre dimensioner

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

Maskinvægt
Ca. 700 kg.


