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SEDA
SOG²

S-51312
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www.seda-international.com

 Yenilenmiş tasarım

 Basınçlı hava ile çalışır

 Sağlam & güçlü

 Kolay kullanım

 Hızlı servis

 Yüksek kalite üretim

 Montaj kiti dahil

Araçlardaki 4 amortisör 1.5 litre drenaj edilmesi gereken

yağı içinde barındırır. Amortisörler drenaj vidalarıyla

uyumlu değildir dolayısıyla amortisörün drenajı problem

olabilir.

SEDA yeni SOG² ile bu soruna hızlı ve ekonomik çözüm

sunar. Güçlü çoklu ayarlanabilir kavrama pensesiyle

drenaj ünitesi, her boyuttaki amortisörleri özel tasarlanmış

matkap ucu yağı saniyeler içinde boşaltmak için drenaj

deliği açar. Delik drenaj edilirken maktap ucu geri çıkarılır

amortisördeki yağ SEDA SOG² tarafından emilerek

ikincil depo konyeynırına basılır. Amortisör altında kalan

yağı emmek için vakum hortumu teslimata dahildir.

Tamamen yenilenmiş amortisör tahliye ünitesi SOG son

derece başarılıdır.

Avantajlarınız:

Amortisör boşaltma ünitesi

Güçlü kavrama penselerine,

kompakt – sağlam gövdeye

ve güçlü drenaj aksiyonu

özelliklere sahiptir. İyileştirme

sayesinde ideal sıvı alımını

gerçekleştir.
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Daha iyi drenaj tasarımıyla yeni matkap ucu çift sarsıntı

bölmesine uyum sağlar ve amortisörü sıkı kavrayan

matkap ucunun yıpranmasını azaltır.Anodize bölme

yanlızca zeki görünmez aynı zamanda kolay kullanımlı ve

pratiktir. SEDA SOG² güçlü kavrama penseleri amortisöre

sıkıca bağlanmayı daha da kolaylaştırır.

Basınç şalteri şimdi ideal şekilde on off şalterine

konumlanmıştır. Dahili montaj kiti SOG² ‘nin her vakum

cihazına kolayca takılmasını sağlar.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

S-51312 SEDA SOG²

Gerekli ekipmanlar:
S-51311 SEDA Atık yağ ünitesi

S-51350 SEDA Atık yağ 

pompası

Alternatif Ürün:
S-51326 SEDA matkap

SEDA SOG²
S-51312

TEKNİK DETAYLAR

Gerekli hava basıncı: 6 - 8 bar 

Tahliye süresi: ca. 1,5 m/şok.

Vakum performansı: 5 l/m (Atık yağ)

Ağırlık: 4 kg

Uyarı:
SEDA SOG² vakum cihazına gerek 

duyar!

Avantajlarınız:

Otomatik ayarlama  ile ayarlı 
pense

Kullanışlı  boyut

Drenaj ünitesi için 
kolay  on/off şalteri

Vakum balansı  için 
havalandırma butonu

Delme bölmesini 
temizleme  için 
sökülebilen kapak

Drenaj  tıkanıklığını açan button

ort. 1 ½ dakikada amortisör için 
tahliye süresi

Sıvı akımını görmenize yardım eder.

Drenaj deliğindeki 
matkabı  geri çeken  

button

Amortisörü tahliye ünitesi

Yıpranmaya 
dayanıklı  ileri  

hareketi

Kolay bağlanır

Vakum balansı

Hızlı çıkarılabilen pense

Atık yağ ünitesi ile

Şeffaf hortum


