
SEDA-Umwelttechnik GmbH
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria

UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck

Certified company DIN EN ISO 9001

World leader in vehicle 

de-pollution technology

Bilder

P: +43 5375 6318-0

F: +43 5375 6318-9

E: info@seda-international.com

W: www.seda-international.com

SEDA
MDS6 Container

A-528194

„MDS6 tecrübenin ve  
müşterilerimizin geri dönüşleri 

sonucudur.Özellikle yeni 
entegre tank  platformu 

araç sökümcüleri ikna 
edecek.“

Sebastian Raubinger
SEDA Pazarlama & Satış

 Sağlam ve güçlü sistem

 Mobil

 Kolay bakım ve 
dakikalar içinde hazır

 Geniş çalışma alanı ve 
ilave çalışma 
yardımcıları

 Bütün bağlantılar 
önceden yüklenmiştir.

MDS6 SEDA’nın en yeni konteynır sistemidir ve ÖTA

araçlar için kesim teknolojisiyle ve hepsi bir arada

mobil arındırıcı içerir.

MDS6 komple drenaj sistemine entegre kapanabilen

konteynırdır.Açılabilen konteynır çatı gibi kapanabilen

fonksiyonuyla yağmur koruması içindir. 4 tona kadar

konteynıra yüklenebilen sabit araç rampasının yanı sıra

hizmet alanı , tezgah ve alet kutusu gibi önemli çalışma

aletlerini de içerir.

Arındırıcı sistem fren sıvısını vakum rezervuarı ,benzin için

çift diyaframlı pompa , dizel atık yağı , camsil suyu ve

antifrizin yüklendiği muhafaza , kontrol paneli , Tank

drenaj makinesi içerir.

Avantajları:

Mobil arındırıcı sistem

Her iki yakıt miktarı kontrolü

tank drenaj makinesi için bir

döndürme kolu , bir atık

yağ hunisi , SOG², antifriz –

camsil suyu – hava basıncı

ve güç kaynağı (230V) )

için 4 hortum makarası
ve ek malzemeleri de içerir.

MDS6 işlem sırasında
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Gerekli yakıt tesisatı ve hızlı kaplinler konteynırda

önmontajlıdır. Buna ek olarak MDS6 SEDA 5 yüksek kalite

tank ekipmanlı (benzin , dizel , atık yağ , antifriz & camsil

suyu) mobil depo tank platformu) taşıma sırasında

konteynıra yerleştirilebilir.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

A-528194 SEDA MDS6 

Komple arındırıcı sistem , 

araç kaldırma rampası ve 

seçili aksesuarlar dahil.

Ekli Cihazlar:
N-528195 TPF5 TankPlatformu

Benzin,dizel,atık yağ ve 

camsil suyu ve antifriz için 

depo tankı.

A-528196 MDS6 konteynır & 

TPF5 yerleştirme platformu

SEDA
MDS6 Container

A-528194

TEKNİK DETAYLAR

Hava basıncı: 8,5 bar – 1.350 l/min

Hava tük.: 2.900 l/araç

Drenaj süreci: ort. 10-12 min/araç*

Sıvı drenajı: Benzin: 10 l/min

Dizel: 10 l/min

Atık yağ: 3 l/min

Antifriz sıvısı: 3 l/min

Camsil suyu: 5 l/m.

Fren sıvısı: 3 l/min

Boyut (kapalı): 6,5 x 2,5 x 2,4 m

Boyut (açık): 6,5 x 2,5 x 4,8 m

Ağırlık: 4.000 kg

Avantajlarınız:

Kompakt boyut

Hava koruması için çatı

Ön montajlı tank 
tesisatı ve 
bağlantıları

Option: Mobil depo tank 
platformu

Araç başına  ort. 10-
12   drenaj süresi

Güçlü ve az bakım 
gerektiren çift pompa 

diyagramı

Entegre hizmet sahası sıvıların yeri 
kirletmesini önler.

Mobil arındırıcı sistem

Standart 
kapanma 
konteynırı 
mobiliteyi 

sağlar

Tank tesisatı için ön 
montajlı hızlı kaplinler

Güçlü pompalar ve 
filtreler

* Araç tesisatına ve akımoperasyonuna göre değişiri.

Ekli çalışma yardımcıları

Konteynırlarda tank 
platformları

Çalışma tezgahı  ve 
aletleri  büyük 
çalışma sahasına 
dahildir


