En målningsanläggning är inte bara en målningsanläggning
Norska Vegårshei trappverkstad investerade för två år sedan i en Ceetec DuoFlex-sprutautomat. I augus�
i år har de installerat en kompakt etageugn och spårutrustning. Den komple�a, nyckelfärdiga lösningen
har mer än halverat trapp�llverkarens produk�ons�d och säkerställt jämn kvalitet, bä�re arbetsmiljö och
ökad kapacitet.
Kurt Egil Bjorkjendal berä�ar i ”En målningsanläggning är inte bara en målningsanläggning” om sin
stora investering i en komple� anläggning som är
anpassad så a� varje cen�meter av hans produk�onshall är utny�jad.
Vegårshei trappverkstad är en del av Trapperingen i
Norge. Vi har ha� stor �llväxt i många år. För a�
�llmötesgå e�erfrågan har vi investerat i en komple�, nyckelfärdig lösning från Ceetec som ger våra
trappor en jämnare kvalitet och ökar vår kapacitet
berä�ar Kurt Egil Bjorkjendal som äger företaget.
Det är väldigt ont om plats i vår produk�onshall,
men vi ville göra linjen komple� med torkning.
Därför har vi investerat i en kompakt etageugn på
bara 5 meter - men med 5 våningsplan, så a� vi
uppnår 25 meters torkkapacitet.
Etageugnen kom som en monterad maskin på
måndagen. De 2 operatörerna från Ceetec använde
bara 4 dagar för a� installera ugn, banor och
vinkelöverföring. Redan på fredagen körde vi test
med färgleverantören, på lördagen körde vi den
första produk�onen.

Med vår nya anläggning kan vi torka SherwinWilliams grundning och klarlack på bara 8 minuter
och deras ytlack på under 20 minuter. Vi kan måla
och torka 10 komple�a trappor på bara 2 dagar något som �digare tog en hel vecka.

Styrning av hela linjen med sprutautomat, etageugn
och banor är integrerad i en och samma touch-panel. Det gör det lä� för operatören a� ställa in och
övervaka linjen.

Vi är supernöjda med anläggningen, leveransen och
uppföljningen. Det har gå� mycket bä�re än man
kunde förvänta sig, understryker
Kurt Egil Bjorkjendal.
Komple�, linjeintegrerad programvara med
möjlighet a� spara inställningar
och program
Komple�, linjeintegrerad programvara med
möjlighet a� spara inställningar och program

FAKTA OM ANLÄGGNINGEN SOM
INSTALLERATS HOS VEGÅRSHEI
Tillgänglig plats var bara 24 x 6 meter
Kompakt 5 meters högugn med 5 etage
Op�merad lu�balans i torkzonen säkerställer
jämn torkning av alla ämnen

Värms upp med va�en med minimal värmeförlust
Målar och torkar upp �ll 5 meters ämnen
Sherwin-Williams färgtyper:
Care Top DH1326, syrahärdande topplack
Care Prime DF370, syrahärdande grundning
Kadunyl Clear CM1510, klarlack

SKA VI HJÄLPA DIG OCKSÅ MED DINA MÅLNINGSUPPGIFTER?
Kontakta oss på +45 64 42 14 73 eller skriv �ll Jesper Frandsen på jf@ceetec.dk
Ceetec har i 50 år �llverkat maskiner för ytbehandling av träämnen som uppfyller träbranschens
krav på jämn kvalitet och eﬀek�v produk�on. Vårt ugnskoncept med tunnel, tvär- och etageugnar
kan levereras som en komple� nyckelfärdig lösning med målningsmaskiner och spårutrustning som
kan anpassas �ll varje produk�onsbehov och �llgänglig produk�onsareal.

