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1993 ‘den bu yana ve dünyada 800 sökümcünün

kullanımda SEDA Mobile sistemi ‘ÖTA araçların ‘ tüm

sıvılarının drenajında en verimli en maliyetsiz ve güvenli

çözümü sunar.

Sistem SEDA Tank delme makinesi, hava gücüyle çalışan

kontrol ünitesi ve 85 litrelik atık sıvıların etkili çıkartımı için

aksesuarlı üniteyi içerir :

 Benzin

 Atık yağ

 Camsil suyu

 Fren sıvısı

 Antifriz

SEDA Mobil sistem günde 12 araca kadar drenaj işlemi

yapabilimesi için hazırlanmıştır. Modüler tasarımı çok

renkli vakum üniteleri düşük hacimli alanlar için ideal

çözümdür.

Not:

İstasyonun tüm parçaları ayrılması mümkündür!

Avantajlarınız:

Hurda araç için mobil 

arındırıcılar

 Basınçlı havayla çalışır

 Düşük enerji sarfiyatı

 Kullanımı kolaydır

 Sessiz ve yüksek randımanlıdır

 Genişletilebilir

 Yüksek Kaliteli bir üründür

 Patlamaya karşı korumalıdır!

 Verimli ve etkin
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Yaygın SEDA aksesuarları (dahililer):

 Fren hortumu pensesi (fren sıvısı hortumu drenajı için)

 Fren borusu pensesi (fren sıvısı borusu drenajı için)

 Yakıt vakumu hortumu (tank filtresi için drenajı için)

 Hava operasyonu kontrol ünitesi (kolay kullanım için)

 Basınç tıpa seti (vakum gücünü yükseltmek için)

 Fren nipelleri için kauçuk bot (nipel drenajı için )

 Mahfazaları delme aletleri (antifriz drenajı için)

SİPARİŞ BİLGİLERİ

A-50002 SEDA Mobil

Tekli parçalar:
S-52000 SEDA TankDel.Mak

S-51100 Benzin ünitesi

S-51200 Dizel ünitesi

S-51300 Atık yağ ünitesi

S-51400 Fren sıvısı ünitesi

S-51500 Antifriz ünitesi

S-51600 Camsil suyu ünitesi

SEDA
Mobil

A-50002

TEKNİK DETAYLAR

Gerekli hava: 8,5 bar - 1.300 l/min 

Hava tüketimi: 3.700 l/araç

Drenaj süresi ort. 18 min/araç*

Vakum gücü: Benzin : 10 l/min

Dizel: 10 l/min

Atık yağ 3 l/min

Fren sıvısı: 3 l/min

Antifriz: 5 l/min 

Camsil suyu: 5 l/m.

Boyut: 0,25 m²/ünite

Avantajları:

Yer tasarrufu sağlar

İyi duruş ve uzun 
operasyon ömrü için 

4 tekerlekli.

Sessiz basınçlı hava 
kullanımı (aşağıda)

Yükseklik ayarlı 
toplama hunisi

Araç başına 18 dak
arındırma süresi

Mobil kullanım için 

aktive karbon filtresi

ATEX sertifikalı tank 
delme cihazı

Hurda araçları mobil 

arındırıcı sistem

Mükemmel 
yakıt filtresi

Yeterli uzunluğa 
sahip sağlam 

vakum 
hortumları

Sabit ve sabit 
olmayan benzin 

hortumu

Aktive karbon filtresi

Yakıt filtresi

Yağı toplayan huni

Düzey göstergesi

*Araç tesisatına ve akım operasyonuna göre değişir.


