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SEDA
Rapid
A-51025

„The SEDA Rapid hemen 
kurulabilir  ve şeffaf 

pompalar en üsttedir !“

Werner Borgfeldt
SEDA Quality Manager 

 Hava gücü ile çalışır

 Tak ve çalışmaya başla 
çözümü

 Çok esnek sistem

 Sessiz ve sağlam

 Kolay kullanım

 Çiftli kullanımı  
mümkündür.

 ATEX sertifikalı tank 
delme makinesi

SEDA Rapid basit modern esnek istasyonu orta

derecedeki sökümcüler için tasarlanmıştır.Günde 30

araca kadar araç sıvılarının %98 ‘ini çevreye dost olarak

çıkarabilir.

Kompakt boyutları ve yenilikçi SEDA drenaj teknolojisi ile

basit montajı ve basit kullanımı ile ÖTA araçları arındırma

güncel sistemini sunar. Bireysel hava gücü pompaları

SEDA tank delme makinesi ve özel aletleri sıvıları

çıkartırken aynı anda size para ve zaman tasarrufu da

sağlar.

İstasyon çeşitli sabit , eğimli veya kaldırma rampaları ile

veya kendinizin araç rampanız ile kombine edilebilinir.

Ayrıca çift yönlüsü de mevcuttur.

İki versiyonu da mümkündür:

- SEDA Rapid temel

İsteklere göre tamamlanabilir.

- SEDA Rapid çabuk montaj
ön montajlı ve hazır

Avantajlarınız:

Hurda araç arındırıcı 

sistem

Bileşenleri:
- SEDA Tank delme makinesi
- 5 Vakum pompası:
- Benzin, Dizel, Atık yağ, 
- Antifriz-,Camsil suyu sıvısı
- Huniyle birlikte çevirme kolu
- Vakum tankları:
- Fren sıvısı
- Özel aletler
- Evrensell SEDA tıpaları
- ekk. Aletler/aksesuarlar
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SEDA Rapid (Hızlı yüklenen) en büyük faydası fabrikanıza

%95’inin zaten kurulmuş halde gelmesidir. Bu size yükleme

sırasında zaman ve para tasarrufu sağlar.

Alternatif olarak kendi bireysel SEDA Rapid (örn.tek

hareket kollu a mobil SEDA Tank delme makinesi, farklı

araçları kaldırma rampası vs.) Sisteminizi de seçebilirsiniz.

Teklifiniz için bize istek gönderiniz.

SİPARİŞ BİLGİLER,

A-51025 SEDA Rapid

Ek aletler:
L-527202 Tek kaldırma ramp.

S-52100 Şanz.delme mak.

S-51312 SOG²

Alternatif istasyon:
A-51027 SEDA EasyDrain

SEDA
Rapid
A-51025

TEKNİK DETAYLAR

Hava gerek.: 8,5 bar – 1.350 l/min 

Tük. Tahliye: 2.900 l/araç

Drenaj süresi: ort. 10-12 min/araç*

Sıvı drenajı: Benzin/Dizel: 14 l/min

Atık yağ: 3 l/min

Antifriz sıvısı: 3 l/min

Camsil suyu fl.: 5 l/m.

Boyutlar: 6,9 x 3,5 x 4,3 m

Avantajlarınız:

Şanzıman ve 

motor yağı için 
etkili taşınan çifte 
huni

Yer tasarrufu sağlar

Farklı araç kaldırma sistemlerine 
uygundur

ATEX Patlamasızlık 
garantili tank delme 

makinesi

Araç başına 10-12 
dak arındırma süresi

Ek hortum 
makarası ve 
saklanan 
hortumları 
döndürme kolu

Tepede pompaların 
ön montajı için   

boşluk

Hurda araç arındırıcı 

sistem

Yakıt kalitesi kontrolü

Çift yönlü kullanım 
mümkündür

Tek kaldırma rampası ile

Yukarda ayrı pompalar

Kolay kontrol paneli

Çift yönlü kullanım

Kompakt taşıma

*Araç tesisatına ve akım operasyonuna göre değişir


