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SEDA
Jumboline MDS2

A-528197

• Çift- diyaframlı entegre vakum sistemi 
• Araç lift tipi Jumboline galvaniz platforma monte edilmiştir. 
• Yakıtı optik kontrol için kalite kontrol ünitesi 
• Yağ ve yakıt için filtreler 
• Benzin ve dizel gaz basıncına yardımcı yükseklik ayarlı 

döndürme kolu üzerinde tank matkabı 
• Atık yağ için pnömatik yükseklik ayarlı çift hunili monte 

edilmiş döndürme kolu 
• Hortum makaralarında basınçlı hava bağlantısı, 8 m hortum 
• Hortum makaraları ile antifriz bağlantısı, antifriz awl 7 m 

hortum 
• Hortum makaralarına camsil suyu bağlantısı, vakum mızrağı 

seti ile 7 m hortum 
• Şeffaf hortumda özel kauçuk nipellerle fren sıvısı vakum 

ünitesi 
• Hava hattı yağlayıcısı ve su ayırma ünitesi

Opsiyonel:
• Amortisörlerin yağını tahliye için SOG2 ile bağlantı seti
• Artık hidrolik yağını vakumlama ve hidrolik hortum delmek 

için HoseGun
• Fren borusu pensesi
• Fren hortumu pensesi
• Fren sıvısı awl
• Mobil şanzıman matkabı
• Tank platformu için bağlantı kiti 
• 2 spot ışık

 Kompakt tasarım

 Gömme pompalar

 Katı kaynaklı galvaniz 
platform

 Mobil veya beton 

 Galvaniz güvenlik 
ızgarası

Avantajlarınız:

Mobil hurda araç drenajı sistemi
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PLATFORM
• WHG’ye göre yoğun kaynak
• 2 “ Temizleme açılış
• Sıcak galvaniz çelik sıvı geçirmez platform
• Galvaniz kaymaz ızgara

SİPARİŞ BİLGİLERİ

A-528197 SEDA Jumboline

MDS2

Platform MDS2

araç taşıyıcı ile

A-51073 SEDA Jumbo Tower

araç lifti ile tip 

Jumboline

A-527138 SEDA Jumboline

araç taşıyıcı

SEDA
Jumboline MDS2

A-528197

TEKNİK DETAYLAR

Hava basıncı: 8,5 bar – 1.350 l/dak

Hava tük.: 2.900 l/araç

Drenaj: ort. 12-15 dak/

araç*

Vakum gücü: Benz./dizel: 15 l/dak

Atık yağ: 10 l/dak

Antifriz: 3 l/dak

Camsil suyu: 5 l/dak.

Fren sıvısı: 3 l/dak.

Boyut: 6000 x 2900 x 500 mm

Mobil hurda araç 

drenaj sistemi

* Aracın kurulumu ve tesis içi operasyonlara bağlıdır. 

1  - Tank matkabı H.D.

2  - Araç lift Tip Jumbo

3  - Yakıt kalite kontrol ünitesi

4  - Yakıt kontrol

5-9  - Benzin, Dizel, Yağ, Antifriz ve Camsil suyu için çift diyagram 

pompası 

10  - Fren sıvısı için vakum ünitesi 

11  - Pompalar, aletler, hortum makaraları, ve filtreler için çelik 

mahfaza

12  - Tank delimi için döndürme kolu

13  - Atık yağ çift kauçuk huni ünitesi için döndürme kolu

14  - Izgaralar ile çinko kaplı çelik platform

Hortum makaraları

Kalite Kontrol

Filtre

Entegre pompa sistemi


