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SEDA
Şanzıman Delme Cihazı

S-52100

 Basınçlı hava gücü

 Kolay kullanım

 Güçlü vakum

 Temizlenen vakum 
hortumu

 Endüstriyel aşama 
kalitesi

 Yaygın alan testi

Şanzıman veya yağ karteri yok mu? SEDA Şanzıman delme
cihazı motordaki atık yağı, vitesleri ve arka diferansiyellerin
drenaj için yüksek verimlikli çözümdür.

SEDA şanzıman delme cihazı yağ karteri veya oluktan

atık yağı alır. Gazlı Amotisör yardımıyla matkabın

yüksekliği yağ karterine getirilir ardından ayak pedalı

yardımıyla yağ kerteri delinir.Drenaj sürecinde özel

tasarımlı kauçuk körük vakum basıncının drenajsız

akmasını sağlar. Üründe atık yağın drenajın ilk

adımından sonra operatörün katılımına gerek kalmaz.

Şanzıman delme cihazı motorun, viteslerin drenaj

tıpalarıyla veya onlarsız kolay ve etkili drenajına izin

verir.İdeal huni tasarımı atık yağ drenajında zaman

tasarrufu sağlar.

Vakum hortumunun ilk parçasının şeffaf olması drenaj

süresini görsel kontrole izin verir.Ara manşon seti

şanzımanda kazara çok derine inilmesini veya matkap

ucu dişlilerinin kırılmasını önler. Ara manşonlarının düzgün

kullanımı matkabın veya matkap ucunun düzgün

kullanımı için önemlidir.

Şanzıman Drenajı

Avantajları
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SEDA şanzıman delme cihazı farklı tesisatlarda

kullanılabilen esnek bir cihazdır.Güçlü cihaz mobil taban

ya da tekerlekli veya vakum hortumuna entegre

hareketli kola yerleştirilebilir.Yedek parçalar kolay montaj

için hemen hazırlardır.Yedek parçaların özel setleri

dahildir.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

S-52100 SEDA Şanzıman 

delme cihazı 

(vakum hortumu 500  tıpa 

ve yedek manşonu dahil)

SEDA
Şanzıman Delme Cihazı

S-52100

Şanzıman Drenajı

TEKNİK DETAYLAR

Hava bağlantısı: 8 bar

Hava kullanımı: 700 l/min

Özel matkap ucuø: 12,5 mm

Güç: 0,7 kW

Drenaj hızı: max. 600 rpm

Avantajınız:

Mükemmel tıkama için 
manşon

Yağ filtresi elemanı

Sıkıştırılmış hava 
tarafından yapılan 
operasyon

Hortum ve vakum 
drenajı arasında kolay 
değişim

Sert materyaller için güçlü 
tasarım

Kompakt boyut

Yükseklik ayarı için kolay 
kaldıraç

Güçlü gaz kaynağı 
delme sürecini destekler

Frenlerle dayanıklı 
tekerlekler

Şeffaf hortumla görsel 

akım

Kolay kurulumlu Heavy 
duty delme cihazı

Hızlı çalışma 
süresi

Şeffaf Hortum

1000 den fazla kullanıcı 
kullandı

Matkap ucu ve kauçuk 
manşonun kolayca 

değişimi

Test edildi ve onaylandı


