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DRESTER GP24 LE MANS
FRÅN HEDSON

Drester GP24 Le Mans
Den senaste medlemmen i Grand Prix-serien med hjultvättar är Drester GP24 Le
Mans från Hedson, en avancerad och helautomatisk hjultvätt.
Den helautomatiska tvättprocessen ökar produktiviteten i verkstaden och minskar
operatörsbehovet. Maskinen arbetar automatiskt och utan avbrott tills det sista hjulet
är rengjort. Placera hjulen på en vagn, docka den till maskinen och tryck på
startknappen – resten tar maskinen hand om. Tack vare vagnarna undviks onödiga
lyft.
Drester GP24 från Hedson rengör alla slags lättmetallfälgar och SUV-hjul med hjälp
av ett dynamisk spolrör. Det dynamiska spolröret sveper långsamt över fälgens
utsida under tvättningen. Detta gör att granulatet kommer åt betydligt bättre än med
ett fast munstycke.

Minskar personalbehovet
Förbättrar arbetsflödet och ergonomin i verkstaden
Miljövänlig rengöringsmetod och avfallshantering

ERGONOMISK

Drester GP24 från Hedson minskar
arbetskraften i däckshoppen och förbättrar
arbetsflödet och ergonomin. Samtidigt är
hjultvätten miljövänlig med tanke på
rengöringsmetoden och avfallshanteringen

EFFEKTIV

Drester GP24 från Hedson rengör alla slags
lättmetallfälgar och SUV-hjul med hjälp av
ett dynamisk spolrör. Det dynamiska
spolröret sveper långsamt över fälgens
utsida under tvättningen. Detta gör att
granulatet kommer åt betydligt bättre än
med ett fast munstycke

ÖKA PRODUKTIVITETEN

Maskinen fungerar automatiskt och utan
avbrott tills det sista hjulet rengjorts. Placera
hjulen på en vagn, docka den till maskinen
och tryck på startknappen – resten tar
maskinen hand om. Tack vare vagnarna
undviks onödiga lyft
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DRESTER GP24 LE MANS

Drester GP24 Le Mans Art.nr. GP241-AK

Mått vid leverans 1 st på pall, 1620 * 1200 mm, 410 kg

Hjulbredd 135-350 mm

Hjuldiameter 540-800 mm

Maximal hjulvikt 45 kg

Tryckluftsanslutning 8-12 bar (120-174 psi)

Luftförbrukning 400 liter/tvättcykel

Luftflöde 1000 liter/min. vid 7 bar

El 400V, 3~, 50 Hz, 16 A

Mått (BxDxH) 1620 x 1100 x 1550 mm

Höjd, öppen lucka 2360 mm

Maskinens vikt 320 kg utan vatten eller DoublePower

Vagnens vikt 56 kg/vagn

Vattenvolym 300 liter

Vattenförbrukning 1 liter/tvättat hjul

Rengöringstid per hjul
Justerbara inställningar från 25-155 sekunder inställningar när de
levereras 25, 50, 75, 100 sekunder (torrblåsning ej inkluderad).

Renspolning 0,3 liter/hjul

Leveransinnehåll
2 vagnar, 20 kg granulat DoublePower, värmare, granulatkorg,
renspolningskit, granulatfilter

TVÄTTMEDEL BIO-291
Tvättmedel BIO-291

Art.nr. BIO-291

FLOCKPULVER HJULTVÄTTAR
Flockpulver för vattenrening, hjultvättar.

Finns i två olika storlekar.
5 kg - Art.nr R12076

0,5 kg - Art.nr R12147

DOUBLEPOWER-GRANULAT
Optimalt tvättresultat med Drester DoublePower-granulat

Art.nr. 230794

SLANGFILTER
Håll  rent och snyggt - använd slangfiltret för vattenrening

Art.nr. 12038

GRANULATFILTER
Filter som passar alla Drester hjultvättar

Art.nr. 230508

GRANULATFILTER
Filter som passar alla Drester hjultvättar

Art.nr. 230508
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VAGN/DOCKNINGSENHET
Vagn/Dockningsenhet

Art.nr. 230556


