
Norske Vegårshei trappeverksted investerte for to år siden i en Ceetec DuoFlex sprøyteautomat.  I august 
i år har de installert en kompakt etasjeovn og baneutstyr. Den komple�e nøkkelferdige løsningen har mer 
enn halvert trappeprodusentens produksjons�d og sikret jevn kvalitet, bedre arbeidsmiljø og økt kapa-
sitet.

Kurt Egil Bjorkjendal forteller i ”Et lakkanlegg er ikke 
bare et lakkanlegg” om sin store investering i et 
komple� anlegg som er �lpasset for å utny�e hver 
eneste cen�meter i produksjonshallen hans.

Vegårshei trappeverksted er en del av Trapperingen 
i Norge. Vi har ha� stor vekst over mange år. For å 
imøtekomme e�erspørselen har vi investert i en 
komple� Ceetec nøkkelferdig løsning som gir tra 
ppene våre en jevnere kvalitet og øker kapasiteten 
vår, forteller Kurt Egil Bjorkjendal som er eier av 
bedri�en.

Vi har veldig begrenset plass i produksjonshallen, 
men vi ønsket oss en komple� linje med tørking. 
Derfor har vi investert i en kompakt etasjeovn på 
bare 5 meter – men med 5 etasjer, slik at vi får 25 
meters tørkekapasitet.

Etasjeovnen kom ferdig montert på en mandag. De 
2 operatørene fra Ceetec brukte bare 4 dager på 
installasjon av ovn, baner og vinkeloverføring. 
Allerede på fredag kjørte vi test med lakkleve- 
randøren, og på lørdag kjørte vi den første produk- 
sjonen.

Styring av hele linjen med sprøyteautomat,   etasje-
ovn og baner er integrert i e� og samme berørings- 
panel. Det gjør det enkelt for operatøren å s�lle inn 
og overvåke linjen.

Med vårt nye anlegg kan vi tørke Sherwin-Williams 
grunning og klarlakk på bare 8 minu�er og deres 
topplakk på under 20 minu�er. Vi kan male og tørke 
10 komple�e trapper på bare 2 dager – noe som 
�dligere tok en hel uke.

Vi er kjempefornøyde med anlegget, leveransen og 
oppfølgingen. Det har gå� mye bedre enn man 
kunne forvente, understreker Kurt Egil Bjorkjendal.

Et lakkanlegg er ikke bare et lakkanlegg

FAKTA OM ANLEGGET INSTALLERT HOS 
VEGÅRSHEI TRAPPEVERKSTED
Tilgjengelig plass var kun 24 x 6 meter

Kompakt 5 meters høyovn med 5 etasjer
Op�mert lu�balanse i tørkesonen sikrer
jevn tørking av alle emner

Komple� linjeintegrert programvare 
med mulighet  for å lagre inns�llinger og 
programmer
DuoFlex sprøyteautomat med 2 traversarmer
og vinduer på alle 4 sider

Oppvarmet med vann med minimalt varmetap

Maler og tørker opp�l 5 meters emner 

Sherwin-Williams lakktyper:
Care Top DH1326, syreherdende topplakk
Care Prime DF370, syreherdende grunning 
Kadunyl Clear CM1510, klarlakk

Ceetec har i 50 år produsert maskiner �l overflatebehandling av treemner som oppfyller treindus-
triens krav �l jevn kvalitet og effek�v produksjon. Vårt ovnskonsept med tunnel-, tverr- og etasje- 
ovner kan leveres i en komple� nøkkelferdig løsning med malemaskiner og baneutstyr som kan 
�lpasses ethvert produksjonsbehov og �lgjengelig produksjonsareal.

SKAL VI HJELPE DEG I MÅL OGSÅ MED DINE MALEOPPGAVER?
Kontakt oss på +45 64 42 14 73 eller skriv �l Jesper Frandsen på jf@ceetec.dk


