
Ceetec A250 maskinen er malerseriens mellomste 
maskin og er spesielt godt egnet for større hånd-
verksbedrifter, som malere, tømrere, snekkere og 
trevare samt fabrikker med noe eller større  
produksjon.

Maskinen benyttes oftest som manuell maskin, dvs. 
manuell innmating og manuelt uttak. Har dere behov 
for en maskin som skal settes inn i en produksjons- 
linje anbefaler vi vår Ceetec Industriserie.

Treemnet føres vannrett gjennom maskinen ved hjelp 
av automatisk fremtrekk. Ceetec A250 gir høy finish, 
fordi maskinen er utstyret med 12 roterende børster 
som alle kan justeres individuelt.

Rengjøring gjøres raskt og enkelt og tar ca. 5-10 min 
for den daglige rengjøringen og 15-20 min for
en grundigere rengjøring. Fargeskift kan også oppnås 
i løpet av 10-15 min.

Maskinen leveres komplett med børster og filter- 
poser og er klar til bruk så snart strømmen er koblet 
til. Ceetec A250 er en standardmaskin og derfor også 
lagervare som kan leveres fra en dag til den neste.

Ekstrautstyr som rullebaner til inn- og utløp, filter-
poser i varierende grovhet, samt hestehårsbørster 
fås også kjøpt. I tillegg kan det fås et bøsteoppsett til 
fjerning av støv, skitt og trespon. Dette er spesielt 
holdningsmessig hvis man jobber med saget treverk.

Ceetec A250 – fleksibel og brukervennlig
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Fordele Ceetec A250
Velegnet til både innendørs og utendørs 
bekledning
Jevnt resultat kombinert med en reduksjon i 
væskeforbruket på opp til 50 %
Automatisk fremtrekkshastighet med trinn-
løs innstilling
Gjennomprøvet elektronisk membranpumpe 
utført i rustfrie materialer
En gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på 
ca. 40 000 m malt tre, tilsvarende 20 timers 
produksjon
Ideell for kunder med en årlig kapasitet på 
opptil 500 000 meter

Kapasitet
960-2500 meter/time.

Emnedimensjoner
Maks. H: 100 mm x B: 250 mm. 
L: Min. 800 mm.

Strømtilkobling
3 x 400 V + PE IP. Klasse 55
Effekt: 0,80 kW

Maskinvekt
Ca. 300 kg.


