
DRESTER GP FILTER eQ
Automatiskt vattenreningssystem. Kostnadsbesparande och  
lättskött system för ökad effektivitet i verkstaden 



DRESTER GP FILTER eQ BY HEDSON
Optimera flödet och spara tid och kostnader i verkstaden med Drester 
GP Filter eQ, en automatisk vattenreningsenhet. Patentsökt 

Hedson har utvecklat Drester GP Filter eQ, 
ett helt automatiskt vattenreningssystem. 
Med Drester GP Filter eQ-enheten är det 
möjligt att tvätta ca 5000 hjul utan att byta 
vatten i hjultvätten. Samtidigt bibehålls den 
låga vattenförbrukningen per tvättat hjul. 
Effektiviteten och flödet i verkstaden ökar  
och hanteringen förbättras. 

Drester GP Filter eQ by Hedson filterenhet  
kan användas ihop med Drester hjultvättar 
(GP- och W-750-modellerna).

Att tvätta hjul med en Drester hjultvätt 
är mycket miljövänligt. Inga kemikalier 
behövs och vattenförbrukningen är 
mycket låg. Förutom smutspartiklar så 
innehåller restvattnet från hjultvätten även 
tungmetallrester, plastpartiklar och andra 
fibrer från däck och asfaltvägar. 

Med Hedsons vattenreningsmetod renas 
restvattnet effektivt så att det uppfyller 
myndighetskrav på en korrekt avlopps-
vattenhantering.

Rena hjul med rent samvete!



 �  Kostnadsbesparingar
 �  Ökad effektivitet i verkstaden

 �  Miljövänlig tvätt- och vattenreningsmetod

 �  Låg vattenförbrukning

 �  Användarvänlig och platseffektiv

 �  Automatisk rengöring av systemet
 �  Uppfyller myndighetskrav 

HELAUTOMATISKT SYSTEM
Ett helautomatiskt vattenrenings- 
system, utan avbrott för vattenbyte 
efter 300 tvättade hjul.

ANVÄNDARVÄNLIGT
Filterenheten kan användas ihop 
med Drester hjultvättar (GP- och 
W-750-modellerna), och säkerställer 
en enkel, användarvänlig och tillför-
litlig reningsmetod av restvattnet.

MYNDIGHETSKRAV
Drester GP Filter eQ vattenren-
ingsenhet uppfyller kraven på en 
korrekt avloppsvattenhantering. 

Drester GP Filter eQ

FRÄMSTA FÖRDELARNA
De främsta fördelarna med Drester GP Filter eQ, för-
utom att rena restvattnet från hjultvätten på ett miljö-
vänligt sätt, är de besparingar som det helautomatiska 
vattenreningssystemet medför.

Vattnet i hjultvätten behöver inte längre bytas efter 300 
tvättade hjul, vilket leder till effektivitetsförbättringar i 
verkstaden. Fler hjul per dag kan tvättas och intäkterna 
ökar pga tids- och personalbesparingar.



LÄS MER

D
re

st
er

-G
P-

fil
te

r-
eQ

_4
-p

_S
E 

Re
v.

2 
• 

03
 /

20
19

Sverige
Telefon +46 40 53 42 00

Tyskland
Telefon +49 561-589070

Nordamerika
Telefon +1 905-339 28 00

Frankrike
Telefon +33 3-44 26 87 76

info@hedson.com 
www.hedson.com

© Hedson Technologies AB 2019 
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.

1.

2.

3.

FLEXIBEL PLACERING OCH FLEXIBELT SYSTEM
Både placering och installation av Drester GP Filter eQ är mycket flexibelt 
och kan enkelt anpassas till varierande förutsättningar i olika verkstäder, 
oavsett var avloppet är beläget.

Filterenheten och hjultvätten kan placeras upp till 10m ifrån varandra 
(med artnr. 231146 WW Dräneringsslang förlängning 5m eQ). Det renade 
vattnet från filterenheten kan antingen släppas ut i avloppet med en slang 
(max 10m bort med artnr. 231141 Filter dräneringsslang förlängning 5m 
eQ) eller pumpas minst 35m bort till ett avlopp (artnr. 231000-T, Filter eQ 
Transfer Kit).

Flockningspulver och filterpåsar som ingår vid leverans räcker till minst 
3000 tvättade hjul, och filterpåsarna kan användas två gånger om de 
torkas och töms. Vattenförbrukningen per tvättat hjul och renat vatten är 
ca 1-1,5 liter.

Efter att ha tvättat ca 5000 hjul rekommenderas vattenbyte och rengöring 
av hela systemet. Eftersom de flesta stegen i den här processen är auto-
matiska så kan detta göras när det passar bäst, tex på natten eller under 
helgen.

RESTVATTNETS RENINGSCYKEL

1.  Restvattnet pumpas från hjultvätten till  
filterenheten.

2.  Inuti filterenheten separerar en flocknings- 
och filterprocess avfallspartiklarna från 
vattnet.

3.  Det renade vattnet leds ut i avloppet.

Tvätta upp till 5000 hjul utan att byta vatten  
i hjultvätten.TEKNISKA DATA

Tryckluftsanslutning 7-12 bar

Luftförbrukning 
GP Filter eQ 50 liter/ tvättcykel

Vattenförbrukning 
(rengöring + filtrering)

ca. 1-1,5 liter/ tvättat hjul

El 230 V, 50 Hz

Vikt 85 kg

Mått
(B/D/H) 700 mm/ 597 mm/ 1884 mm

Inkluderat vid leverans 5 m WW dräneringsslang, 5 m rensköljningsslang,  
5 m Filter dräneringsslang, 5 kg flockningspulver, 
filterpåsar eQ 15 st

Kompatibel med GP 10/ 12/ 24 + W-750

Art.nr.*
 - standardversion
 - pumpversion 

231000 
231000-T - utrustad med transferkit

Hjultvätten måste vara utrustad med rensköljning för att kunna användas med filterenheten. 
Rensköljning kan eftermonteras. 

BIO-291 tvättmedel kan inte användas med Hedson GP Filter eQ. Inga andra tvättmedel får 
användas i Drester hjultvättar.

*Drester GP Filter eQ kan användas ihop med hjultvättarna W-750, GP10, GP12 och GP24.  
Kontakta din lokala återförsäljare eller Hedson-kontakt för korrekt produktkonfiguration (instruk-
tion 231254).

ARTIKLAR PÅ FILTERVERSIONER

Art.nr. Beskrivning

230357 Rensköljning Retrofit (GP10, GP12)

13630 Rensköljningkit (W-750/ TW 4000)

231142 GP24 Kit eQ

231213 W750 Kit eQ

TILLVAL & TILLBEHÖR 

231141 Filter dräneringsslang förlängning 5m eQ

231146 WW Dräneringsslang förlängning 5m eQ

231143 Dräneringsbox eQ

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

R12076 Flockningspulver, 5kg

231210 Filterpåsar eQ, 15 st

RETROFIT

231140 Transfer Kit eQ


