
Hedson Technologies AB este lider mondial în domeniul echipamentelor de curățare, us-
care și ridicare. Atenția noastră deosebită se îndreaptă spre domeniul auto, incluzând aici: 
vopsitorii auto, vulcanizări auto, ateliere auto, piese de schimb originale și accesorii auto.

Marca Drester se remarcă prin echipamentele destinate atelierelor auto. Ele sunt carac-
terizate de calitate, performanță, eficiență și fiabilitate și sunt recunoscute la nivel global 
de zeci de ani. 

Plecând de la ideea unei companii inovatoare, toate produsele noi sunt proiectate în pro-
priul centru de cercetare și dezvoltare, având un singur scop: îmbunătățirea profitabilită-
ții clienților noștri și a mediului de lucru. Calitatea fiind primordială, am ales ca producția 
și asamblarea să se facă în propriile nostre fabrici în Suedia.

Ca lider de piață, ne bucurăm de o largă experiență tehnică în domeniu în dezvoltatea 
și fabricarea unor produse care sunt sigure, eficiente și ușor de utilizat. Căutăm mereu 
să găsim soluții inovatoare la problemele ce împiedică îndeplinirea sarcinilor în cel mai 
eficient mod.

Rețeaua noastră de distribuție și relații cu clienții este bine pusă la punct în mai bine de 
60 de țări.

– parte integrantă a Hedson Technologies –
Echipamente  
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Gama Boxer, noul standard
Drester vă prezintă noul standard, noua gamă Boxer. Mai durabilă și mutifuncțională ca oricând, gama Boxer efectuează 
o operațiune de spălare îmbunătățită cu o serie de caracteristici noi, fără a îngreuna procedura. Modelele Boxer sunt 
disponibile în două variante: cea compactă și cea extinsă, ambele menite să facă viața de zi cu zi în service mai ușoară. 
Gama Boxer oferă modele adaptate tuturor cerințelor:

 – Compartimente pentru spălarea automată și manuală;
 – Utilizare cu solvent, apă sau hidrosolvent (ex. Drester AquaSolve);
 – Combinații ale celor două de mai sus.

Auto box
Una dintre caracteristicile cele mai apreciate ale 
gamei Boxer îl reprezintă compartimentul de spă-
lare, inovativul Auto box. Pentru a revoluționa de-
signul mașinii de spălat pistoale, era necesar un 
compartiment compact, mai eficient și flexibil. De-
signul ingenios, împreună cu experiența bogată 
în ce privește părțile componente, a permis dez-
voltarea unui compartiment de spălare dintr-un 
polimer nou. Canalele de circulare integrate care 
nu ocupă spațiu inutil, capacitatea pompei și efi-
ciența duzelor au ca rezultat o mai bună putere 
de curățare și o cantitate mai mică de diluant 
necesară per pistol.

 Noua gamă Boxer

Suport magnetic pentru pistol 
O altă inovație importantă este suportul 
magnetic pentru pistolul de vopsire. Datorită 
proiectării inteligente, nu mai sunt necesare 
tuburile de prelungire, clemele, liniile de pu-
rificare ale aerului etc. Noul suport magne-
tic al pistolului acționează trăgaciul pentru 
a deschide canalele de vopsea și fixează 
în același timp pistolul, totul într-un singur 
pas. 
Fixarea pistolului se face într-o poziție 
descendentă pentru a proteja canalele 
de vopsea și a elimina riscul de pătrun-
dere a soventului în canalele de aer ale 
pistolului. Această nouă modalitate de 
fixare a pistolului în timpul spălării, în-
lesnește semnificativ utilizarea pistolu-
lui de vopsire.
De asemenea, elimină riscul de fixare inco-
rectă a pistolului și curățare improprie a acestuia.
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Curățați – Clătiți – Uscați!
Noul compartiment de spălare din polimer poate fi utilizat fie cu solvent 
fie cu apă. Permite spălarea automată cu hidrosolvent (ca în cazul ma-
șinii Drester AquaSolve) urmată de o clătire cu apă curată.
La curățarea pistoalelor utilizate cu vopsele pe bază de apă, multe 
vopsitorii folosesc hidrosolvent de proastă calitate, adesea mai ief-
tin, dar care nu conține toți aditivii anticoroziune necesari pentru a 
proteja pistoalele de vopsire. De aceea, este foarte important ca 
fiecare sistem automat de spălare a pistoalelor de vopsire utilizate 
cu produse pe bază de apă, să fie dotat cu un sistem de alimen-
tare cu apă separat pentru a putea efectua o clătire finală cu apă 
curată. De subliniat este și importanța uscării corecte a pistolu-
lui de vopsire, pentru a evita coroziunea.
Toate modelele Boxer (mai puțin Double A and Double C) pot fi 
utilizate împreună cu sistemul Dynamic Triple, pentru efectu-
area un transfer facil al solventului de la curățare la reciclare. 
Toate modelele Boxer destinate materialelor pe bază de apă 
pot recupera reziduurile rezultate prin coagulare și filtrare. 
Modelele Boxer pot fi utilizate cu un recipient de până la 
60 de litri.

Automat și manual simultan, mai multe opțiuni – mai puțin loc ocupat
Auto Box este localizată în spatele unității și permite astfel mai mult spațiu în partea din față pentru chiu-
veta destinată spălării manuale. În timp ce un pistol este spălat automat în Auto Box, poate fi utilizată și 
funcția manuală, care este dotată cu perie cu jet de apă și duză pentru clătire cu apă curată. Cu toate 
că opțiunile acestei mașini de spălare pistoale sunt mai numeroase decât ale oricărei alte mașini de pe 
piață, ea ocupă un spațiu redus. Peria cu jet este alimentată cu solvent recirculat așa că se poate folosi 
în cantități nelimitate, ca apoi la sfârșitul operațiunii să se utilizeze o cantitate redusă de solvent curat.

Noul standard 
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Productivitatea Boxer 
Dotat cu Auto box și duze 
special ajustate pentru o putere 
de curățare excelentă

Descriere generală   a caracteristicilor

Simultan Auto și Manual 
Unitățile Boxer permit spălarea simultan cu 
program automat și manual. Chiuveta de dimensini 
mari poate fi folosită oricând. Nu este necesară 
încheierea programului automat pentru a o utiliza.

Hotă/Extractor
Hota împiedică stropirea si pune la dispoziție trei tipuri de 
ventilare: Drester Airvent, Drester Minivent sau ventilație 
centralizată. Datorită faptului că ventilația nu este 
conectată direct la compartimentul de spălare, pierderea 
de solvent este redusă iar emisiile COV sunt scăzute.

Clătire manuală cu solvent curat
Acces la solvent curat pentru clătirea pistoalelor 
și a altor ustensile. Combinația de aer și solvent 
curăță eficient și reduce consumul de solvent.

Spălare manuală cu solvent recirculat
Perie cu jet de solvent recirculat pentru spălare manuală 
a pistoalelor de vopsite și a altor ustensile.

Captarea vaporilor
Când se pulverizează produsul de curățare din pistol, 
vaporii sunt captați și condensați în pâlnia de colectare.

Furtun alimentare cu aer
Cuplă flexibilă pentru alimentare cu aer necesară 
conectării pistolului pentru pulverizare.

Funcționare de bază
Configurare interior excelentă: duzele sunt amplasate în 
așa fel încât rezultatele să fie optime. Ideal pentru toate 
tipurile de pistoale, inclusiv cele cu sisteme de pahare de 
unică folosință. Opțional: suport pentru două pistoale.

Duze Drester 
Duze proiectate special pentru a avea la dispoziție putere optimă 
de spălare cu o rază egală și largă. Ușor de întreținut și curățat.

Întreținere ușoară
Compartimentele se întrețin ușor, datorită 
suprafețelor curbate și neaderente.

Canale de aer protejate 
În timpul spălării automate, canalele de aer ale pistolului 
de vopsire sunt protejate de contaminarea cu solvent.



5

Descriere generală   a caracteristicilor

Sistem de filtrare dublu
Filtrul de 35 de litri face posibilă descărcarea întregii încărcături o dată. Reziduurile de vopsea 
coagulată sunt captate în filtrul de bază. Pentu o mai bună funcționare, un filtru principal 
va reține chiar și particulele cele mai mici. Filtrele sunt montate deasupra nivelului apei, 
pentru a evita mucegăirea și decolorarea. Ambele filtre pot fi reutilizate de câteva ori.

Evacuarea
După filtrare, apa poate fi reutilizată, pompată într-un recipient sau drenată 
în sistemul de scurgere, în funcție de prevederile locale. 

Captarea apei și regulator de presiune
Dotat cu regulator de presiune a aerului și captor 
de apă pentru o mai mare rezistență.

Pompe Drester pentru spălarea automată și clătire cu produs curat
Pompa cu diafragmă din teflon alimentează duzele cu solvent. Pentru a reduce consumul de 
solvent, pompa de solvent curat funcționează numai dacă utilizatorul acționează pedala din dotare.

Hands free 
Pompa este acționată prin pedala de picior, lasând astfel mâinile libere.

Temporizator
Temporizatorul fiabil monitorizează timpul 
alocat ciclului de spălare automat.

Perie 
Vopseaua pe bază de apă este mai greu de înlăturat decât cea 
pe bază de solvent. De aceea, mașinile de spălat Drester Aqua 
sunt dotate cu o perie cu jet, alimentată cu apă reciclată. Toate 
unitățile Boxer sunt dotate cu perie de curățare.

Spălați – Clătiți – Uscați
Soluția AquaSolve recirculată curăță eficient pistoalele utilizate 
cu vopsea pe bază de apă, care apoi sunt clătite cu o cantitate 
redusă de apă curată. Consumul este astfel redus la minim.

Pistol cu jet de apă pentru clătire
Duza pistolului pentru clătire este creată special pentru 
curățare la presiune înaltă a canalelor de vopsea, 
când se utilizează materiale pe bază de apă. 

Coagulare
Agitarea automată a apei contaminate cu ajutorul aerului 
comprimat sau a unui mixer asigură o bună coagulare în 
doar câteva minute. Forma rotundă a lavoarului favorizează 
coagularea și ușurează curățarea lui ulterioară.
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BoXer
quattro Solvent

DB44S

BoXer
double Solvent

DB22S

Unitate extinsă destinată utilizării cu diluant Quattro S dis-
pune de 4 stații de lucru, ce pot fi utilizate simultan, inde-
pendent una de cealaltă.

Descriere stații de lucru:
 – 2 × stații de spălare automate, ce utilizează solvent 

recirculat și cu funcție de clătire automată;
 – 2 chiuvete pentru curățarea manuală, dotată cu perie 

cu jet, ce utilizează solvent recirculat și pistol cu jet ce 
utilizează solvent curat.

 
•	 Quattro S poate fi comandat fără funcția 

de clătire automată (DB42S).
•	 Quattro S poate fi comandat cu stand din 

inox (DI42S) Ex II 2 G EEx c IIA T6.

Unitate compactă destinată utilizării cu diluant Double S 
dispune de 2 stații de lucru, ce pot fi utilizate simultan, in-
dependent una de cealaltă.

Descriere stații de lucru:
 – Stație de spălare automată, ce utilizează solvent recir-

culat și cu funcție de clătire automată;
 – Chiuvetă pentru curațarea manuală, dotată cu perie 

cu jet, ce utilizează solvent recirculat și pistol cu jet ce 
utilizează solvent curat.

 
•	 Double S poate fi comandat fără funcția 

de clătire automată (DB21S).
•	 Double S poate fi comandat cu stand din inox 

(DI22S or DI21S) Ex II 2 G EEx c IIA T6.

Necesar aer comprimat: 7-12 bar (110-180 psi),
150 l/min (6 cfm)
450 l/min (16 cfm) cu 

Drester Airvent 11660
Capacitate ventilare necesară: 800 m³/h (500 cfm)
Greutate: 105 kg (230 lb)
Dimensiuni exterioare: Înălțime: 1510 mm (59,5")

Lățime: 1185 mm (46,7")
Adâncime max.:  650 mm (25,5") 
Distanță podea:  610 mm (24,0")

Diametru extractor: 125 mm (5")

Necesar aer comprimat: 7-12 bar (110-180 psi),
150 l/min (6 cfm)
450 l/min (16 cfm) cu 

Drester Airvent 11660
Capacitate ventilare necesară: 500 m³/h (310 cfm)
Greutate: 75 kg (165 lb)
Dimensiuni exterioare: Înălțime: 1510 mm (59,5")

Lățime:  835 mm (33,0")
Adâncime max.:  650 mm (25,5") 
Distanță podea:  610 mm (24,0")

Diametru extractor: 125 mm (5")
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BoXer
double Aqua

DB22A

BoXer
double Combo

DB22C

Unitate compactă destinată atât materialelor pe bază de 
solvent cât și celor pe bază de apă. Combinația solvent/
apă a fost de la început foarte bine primită astfel încât 
Drester vă pune acum la dispoziție o unitate nouă, cu mai 
multe funcții dar de dimensiuni mai mici. The Double C dis-
pune de 2 stații de lucru, ce pot fi utilizate simultan, inde-
pendent una de cealaltă.

Descriere stații de lucru:
 – Stație de spălare automată, ce utilizează solvent recir-

culat și cu funcție de clătire manuală;
 – Chiuvetă pentru spălare manuală, dotată cu pistol de 

clătire canale vopsea și perie cu jet de apă; se utili-
zează apă curată. Double C este dotată cu extractor 
pneumatic.

 
•	 Double C poate fi comandat cu stand din 

inox (DI22C) Ex II 2 G EEx c IIA T6.

Unitate compactă destinată spălării pistoalelor utilizate cu 
materiale pe bază de apă. Double A dispune de 2 stații 
de lucru, ce pot fi utilizate simultan, independent una de 
cealaltă.

Descriere stații de lucru:
 – Stație automată de spălare, ce utilizează hidrosolvent 

(ca și Drester AquaSolve);
 – Chiuvetă pentru spălare manuală, dotată cu pistol de 

clătire canale vopsea și perie cu jet de apă; se utili-
zează apă reciclată. Double A este dotată cu extractor 
pneumatic.

 
•	 Double A poate fi comandat cu stand din 

inox. (DI22A) Ex II 2 G EEx c IIA T6.

Necesar aer comprimat: 7-12 bar (110-180 psi),
250 l/min (9 cfm)

Capacitate ventilare necesară: 140 m³/h  (82 cfm) cu prelungire de 15 m
180 m³/h (106 cfm) cu prelungire de  5 m 

Greutate: 65 kg (140 lb)
Dimensiuni exterioare: Înălțime: 1510 mm (59,5")

Lățime:  835 mm (33,0")
Adâncime max.:  650 mm (25,5") 
Distanță podea:  610 mm (24,0")

Diametru extractor: 80 mm (3,15")

Necesar aer comprimat: 7-12 bar (110-180 psi),
250 l/min (9 cfm)

Capacitate ventilare necesară: 140 m³/h  (82 cfm) cu prelungire de 15 m
180 m³/h (106 cfm) cu prelungire de  5 m 

Greutate: 65 kg (140 lb)
Dimensiuni exterioare: Înălțime: 1510 mm (59,5")

Lățime:  835 mm (33,0")
Adâncime max.:  650 mm (25,5") 
Distanță podea:  610 mm (24,0")

Diametru extractor: 80 mm (3,15")
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BoXer
quattro Combo

DB44C

BoXer
triple Combo

DB33C

Unitate extinsă destinată atât materialelor pe bază de sol-
vent cât și celor pe bază de apă. Quattro C dispune de 
4 stații de lucru, ce pot fi utilizate simultan, independent 
una de cealaltă.

Descriere stații de lucru:
 – Stație de spălare automată, ce utilizează solvent recir-

culat, cu funcție de clătire automată;
 – Chiuvetă manuală cu perie cu jet ce utilizează solvent 

recirculat; solvent curat; pistol cu jet ce utilizează sol-
vent curat;

 – Stație de spălare automată ce utilizează hidrosolvent 
recirculat (ca și Drester AquaSolve);

 – Chiuvetă pentru spălare manuală, dotată cu pistol de 
clătire canale vopsea și perie cu jet de apă; se utilizea-
ză apă reciclată.

•	 Quattro C poate fi comandat cu stand din 
inox (DI44C) Ex II 2 G EEx c IIA T6.

Unitate extinsă destinată atât materialelor pe bază de sol-
vent cât și celor pe bază de apă. Triple C dispune de 3 stații 
de lucru, ce pot fi utilizate simultan, independent una de 
cealaltă.

Descriere stații de lucru:
 – Stație de spălare automată, ce utilizează solvent recir-

culat, cu funcție de clătire automată; 
 – Chiuvetă pentru curățarea manuală, dotată cu perie 

cu jet, ce utilizează solvent recirculat; solvent curat și 
pistol cu jet ce utilizează solvent curat;

 – Chiuvetă pentru spălare manuală, dotată cu pistol de 
clătire canale vopsea și perie cu jet de apă; se utilizea-
ză apă reciclată.

 
•	 Triple C poate fi comandat cu stand din 

inox (DI33C) Ex II 2 G EEx c IIA T6.

Necesar aer comprimat: 7-12 bar (110-180 psi),
250 l/min (9 cfm)
450 l/min (16 cfm) cu 

Drester Airvent 11660
Capacitate ventilare necesară: 800 m³/h (500 cfm)
Greutate: 105 kg (230 lb)
Dimensiuni exterioare: Înălțime: 1510 mm (59,5")

Lățime: 1185 mm (46,7")
Adâncime max.:  650 mm (25,5") 
Distanță podea:  610 mm (24,0")

Diametru extractor: 125 mm (5")

Necesar aer comprimat: 7-12 bar (110-180 psi),
250 l/min (9 cfm)
450 l/min (16 cfm) cu 

Drester Airvent 11660
Capacitate ventilare necesară: 500 m³/h (310 cfm)
Greutate: 95 kg (210 lb)
Dimensiuni exterioare: Înălțime: 1510 mm (59,5")

Lățime: 1185 mm (46,7")
Adâncime max.:  650 mm (25,5") 
Distanță podea:  610 mm (24,0")

Diametru extractor: 125 mm (5")
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Drester BoXer

 Solvent Aqua Combo  
 DB22S DB44S DB22A DB22C DB33C DB44C

Suport magnetic pentru pistol X X X X X X

Operare hands-free, cu ajutorul pedalei de picior X X X X X X

Amplasare optimizată a duzelor, pentru o curățare mai bună X X X X X X

Pâlnie captare gaze X X X X X X

Pistol de aer pentru uscare X X X X X X

Branșament alimentare cu aer X X X X X X

3 ani garanție pentru pompă  X X X X X X

Disponibil cu stand din inox X X X X X X

Categoria ATEX 2 2 2 2 2 2

Spălare automată cu solvent recirculat X X  X X X

Curățare automată cu soluție pe bază de apă recirculată   X  X X

Clătire automată cu apă curată   X   X

Perie cu jet alimentată cu solvent recirculat X X   X X

Perie cu jet alimentată cu soluție pe bază de apă recirculată   X X X X

Duză fixă de clătire alimentată cu solvent curat X X   X X

Duză mobilă de clătire alimentată cu solvent curat    X  

Duză/ștuț mobil de clătire alimentat cu apă curată   X X X X

Extractor pneumatic (Airvent) inclus   X X  

Hotă; utilizați Airvent, Minivent sau ventilație centralizată X X   X X

Nr. pompe 2 4 2 2 3 4

Poate fi conectat la o unitate de reciclare Drester prin RDX X X    X X

Pistol clătire pt. curățare la presiune înaltă a canalelor de vopsea   X X X X

Pistol de clătire alimentat cu apă reciclată sau potabilă   X   X

Trusă opțională apă potabilă, pentru alimentare pistol clătire    X X 

Agitare automată la coagulare   X X X X

Sistem de filtrare dual pentru eficiență deplină în reciclarea apei   X X X X

Evacuare automată a recipientului de filtrare   X   X

Caracteristici Drester BoXer 
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QuickRinse
ideal pentru sistemul SATA RPS

Drester QR-10 
vopsele pe bază de apă

Drester QR-20
vopsele pe bază de solvent

Drester QR-TT
vopsele pe bază de apă / solvent

Utilizarea paharelor de unică folosință s-a intensificat 
în ultimii ani și îți continuă trendul ascendent. Utilizarea 
acestora poate duce la o economie de timp și bani, dacă 
se ține cont de avantajele utilizării acestora.

Dacă mașina de spălat pistoale este amplasată în apro-
prierea zonei unde se vopsește propriu-zis, spălarea se 
poate face repede și ușor, economisind astfel timp prețios.

Cu ajutorul mașinii Drester QuickRinse, canalele de vop-
sea ale pistolului pot fi spălate în mai puțin de 10 secunde! 
Dacă se economisesc câteva minute la fiecare spălare, în 
timp ele vor deveni semnificative!

Importanța spălării corecte a pistolului de vopsire este 
evidentă. Simpla clătire cu apă sau solvent a canalelor de 
vopsea urmată de suflarea vopselei amestecate cu agent 

de curățare nu reprezintă o procedură eficientă, mai ales 
când este vorba despre materialele pe bază de apă.

Din moment ce vopseaua pe bază de apă se curăță 
mai greu și nu poate fi dizolvată în apă odată ce s-a uscat, 
este important ca pistolul să fie spălat cu un jet puternic și 
abundent care să clătească bine canalele de vopsea.

Toate modelele Drester QuickRinse pentru vopsea pe 
bază de apă sunt dotate cu o pompă cu diafragmă care 
pune la dispoziția utilizatorului un flux puternic și o presi-
une corectă.

Încă de la lansarea primului model QuickRinse în 2007, 
Drester a continuat să dezvolte conceptul QuickRinse și 
a adăugat încă două modele: QR-20, pentru utilizare cu 
solvent și QR-TT, pentru utlizare combinată, apă și solvent.

Beneficii sistem QuickRinse:
•	Amplasați QuickRinse în aproprierea zonei unde se 

vopsește – în plus vă poate economisi timp și bani;
•	Perfect curat – spălarea cu presiune mare 

permite schimbarea între culori cu rezultate 
sigure; spălarea durează 10 secunde, schimbarea 
completă a culorii se face în 20 de secunde;

•	Îmbunătățește curățenia generală – spălarea 
nu se mai face inadecvat cu pompițe;

•	Dacă se utiizează la spălarea pistoalelor 
folosite cu vopsea pe bază de apă, QuickRinse 
poate fi amplasat în cabina de vopsire;

•	3 variante: Apă, Solvent sau Combi;
•	Timp economisit și spălare 

adecvată = cheltuieli reduse!

Schimbarea culorii în 20 de secunde:
•	Pentru toate sistemele de pahare 

de unică folosință;

•	Pentru schimbări rapide și sigure ale culorilor;

•	Pentru apă și/sau solvent;

•	Presiune mare/flux de apă curată, prin pompă;

•	Pentru utilizare oriunde, chiar și în 
interiorul cabinei de vopsire (apă);

•	Pentru economie de timp și bani;

•	3 modele: Apă, Solvent sau Combi.
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Vopsea pe bază de apă
Încă de la introducerea pe piață a vopselelor pe bază de apă, Drester a 
inițiat proiectarea mașinilor de spălat pistoale special create pentru acest 
tip de materiale.

Perfect curat
Pentru a asigura curățarea perfectă a pistolului de vopsire atunci când se 
lucrează cu pretențioasele vopsele pe bază de apă, acesta trebuie spălat 
imediat după ce materialul a fost suflat. Dacă se alege o mașină automată 
de spălat pistoale, aceasta ar trebui să aibă cea mai bună putere de spăla-
re și să fie dotată corespunzător funcție de spălare manuală, pentru o clăti-
re finală manuală. Este de asemenea important să fie curățate la presiune 
mare canalele de vopsea pentru a evita contaminarea.

Manevrarea deșeurilor
Indiferent de metoda de spălare, apa utilizată trebuie recuperată. Aceasta 
poate fi trimisă la un centru specializat de colectare sau, ca alternativă mai 
avantajoasă, se poate adăuga în apa reziduală un agent coagulant. Când 
apa este agitată, resturile de vopsea se adună și pot fi colectate într-un 
filtru. Mașinile de spălat pistoale Drester aqua cleaners sunt dotate cu un 
sistem de filtrare dual: un pre-filtru care adună majoritatea sedimentelor și 
un filtru principal care captează particulele mici. Ambele filtre pot fi reutili-
zate. După încheierea procesului de filtrare, apa rezultată poate fi aruncată 
(dacă legislația locală permite acest lucru) sau poate fi reutilizată. Mașinile 
de spălat pistoale Drester aqua cleaners vă ajută să protejați mediul încon-
jurător.

Timp
Timpul ocupat de curățarea pistolului și de manevrarea deșeurilor poate fi 
redus alegând echipamentul cel mai potrivit. În gama Drester aqua cleaner 
sunt disponibile unități și funcții specific proiectate pentru a face lucrul cât 
mai eficient posibil. De exemplu: agitarea automată a apei în faza coagula-
re, evacuarea automată a apelor reziduale.

Multifuncționalitate
Sistemele de vopsire pe bază de apă diferă de la producător la producă-
tor. La fel se întâmplă și cu recomandările fiecărui producător în ceea ce 
privește spălarea pistoalelor și manevrarea reziduurilor. Mașinile de spălat 
pistoale Drester aqua cleaners îndeplinesc cerințele tuturor sistemelor.

Vopsea pe bază de solvent
Fiabil și rezistent 
Mediul în care mașina de spălat pistoale 
trebuie să funcționeze impune utIlizarea 
unor componente cu caracteristici de-
osebite. De aceea, am creat o gamă de 
componente fiabile și rezistente de nee-
galat, proiectate special pentru mașini de 
spălat pistoale. Toate mașinile noastre 
de spălat pistoale îndeplinesc cerințele 
actualei legislații și oferă cea mai mare 
siguranță în utilizare.

Putere de spălare fără concurență
Puterea de spălare fără concurență este 
posibilă datorită pompei și a duzelor 
Drester. Un pistol de vopsire perfect cură-
țat este esențial în realizarea unei lucrări 
de înaltă calitate.

Cu respect pentru mediul înconjurător
Toate mașinile de spălat pistoale sunt 
proiectate cu scopul de a reduce impactul 
asupra mediului înconjurător și de a oferi 
cel mai bun mediu de lucru pentru utili-
zator. Mașinile de spălat pistoale Drester 
sunt recunoscute pentru funcționalitate 
și ușurința în utilizare.

O investiție mai bună
Utilizarea eficientă a solventului recirculat 
și clătirea cu produs curat economisește 
atât timp cât și solvent. Această opțiune 
împreună cu fiabilitatea și rezistența de 
neegalat a echipamentului, fac din  acesta 
o alegere mai bună. Mașina de spălat pis-
toale Drester va dura ani de zile și repre-
zintă o investiție ce va mări profitabilita-
tea vopsitoriei auto!

Curățarea pistoalelor de vopsire

Seria Drester pentru curățare pistoale de vopsire 
Chiar de la începutul proiectării primei mașini de curățat pistoale, Drester a impus standardul în ceea ce privește acest 
tip de echipament. Printr-o investiție perpetuă în dezvoltarea produsului cât și a pregătirii personalului, gama de echipa-
mente de curățare a pistoalelor a evoluat și a devenit din ce în ce mai performantă. În urma zecilor de ani de experiență 
în proiectarea și fabricarea părților componente complexe, Drester a creat o gamă largă de componente de bază, proiec-
tate specific pentru mașinile de curățat pistoale. Prin urmare, Drester a continuat să ridice ștacheta astfel încât fiecare 
mașină de curățat pistoale de vopsire beneficiază de calitate și performanță neegalabile.
După o muncă exhaustivă de cercetare și dezvoltare și ca rezultat al strânsei colaborări dintre Drester și distribuitorii săi, 
compania pune la dispoziția clienților săi 2 game de mașini de curățat pistoale de vopsire: gama Boxer și gama Classic. 
Gama Boxer reprezintă mașina de spălat pistoale de ultimă generație, stil „dulap“ destinate clientului pretențios, mul-
țumit doar de calitatea de top. Gama Classic, așa cum sugerează și numele, reprezintă unitatea de bază, clasică, ce a 
trecut testul timpului, destinată clientului care își dorește o unitate simplă de lucru.
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Hedson Technologies
Hedson Technologies AB dezvoltă și produce echi-
pamente care răspund cerințelor clienților și aș-
teptărilor de înaltă calitate și bună funcționalitate. 
Echipamentele sunt produse în conformitate cu 
specificațiile cerute iar timpii de livrare sunt res-
pectați. Dorința companiei este să pună la dis-
poziția clienților săi produse fără defecte și de a 
face lucrurile bine încă de la început. Conducerea 
companiei și-a asumat responsabilitatea de a se 
asigura că standardul impus al calității este cu-
noscut și înțeles de către toți membrii persona-
lului. Aceste informații sunt transmise în cadrul 
cursurilor periodice de instruire iar însușirea lor 
este monitorizată. 

Compania Hedson Technologies AB se dorește 
a fi un loc în care și aspectele legate de mediu 
sunt luate în considerare în suma activităților 
sale. De aceea, legislația de mediu și prevede-
rile ei principale sunt respectate.

Hedson Technologies AB dorește menținerea 
unui standard ridicat și încearcă să reducă la 
minimum exploatarea resurselor din mediul 
înconjurător. Folosirea produselor Hedson se 
dorește a fi echivalentă cu utilizarea eficientă a energiei. 
Obiectivele de mediu se regăsesc în practicile de lucru 
ale angajațiilor, ele fiind mereu supuse unor îmbunătă-
țiri continue.

Personalul instruit și competent, sprijinit de sistemul 
 Hedson de management al mediului sunt punctul nos-
tru forte în proiectarea și fabricarea echipamentelor de 
vârf.

Produsele noastre respectă toate normele de siguranță 
și de mediu și se supun standardelor și criteriilor inter-
naționale. 

De asemenea, lucrăm în concordanța cu Standardul de 
calitate ISO-9001:2000 și ISO-14001.


