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SEDA
TruckStation ED-G

A-51072-EDG

„Kamyonlar bizim 
ekonomimizi 

hareketlendirirler. Arabaların 
yanı sıra kamyonlar da geri 
dönüşüm döngüsünde yer 

almalıdır.“

Rainer Dagn 
SEDA CEO, Avusturya

 Ekstra lift ekipmanına 
ihtiyacınız yoktur.

 Tank delme ünitesi 
patlamasızlık 
garantisindedir.

 Vakuma yaparken 
sızıntı yaşanmaz.

 Tanklardaki tortuları 
boşaltım

 Bütün bağlantılar ön 
montajlıdır. 

Avantajlarınız:

Lift ekipmanı olmadan kamyon 

arındırma sistemi 

Kamyonların, otobüslerin veya büyük araçların

sökümünün dünya çapındaki geri dönüşümcüler için

önemi artıyor. SEDA onlarla birlikte yeni çözümler

geliştiriyor.

Eski kamyonlar, otobüsler ve diğer ağır araçlar, araba 

geri dönüşümünden daha farklı ihtiyaçlara sahiptir. SEDA 

delme cihazı, kamyonların tanklarındaki dizeli, atık yağı 

ve diğer sıvıları, hiçbir ek lift ihtiyacı olmadan boşaltmak 

için özel olarak üretilmiştir.

Tankın altına oturtulduktan 

sonra çekim işlemi otomatik 

olarak başlar.

Mobil ve temizlemesi kolay 

110 litre kapasiteli 

damlama havuzları vites, 

motor yağı ve antifrizi 

kolayca tutar. Yüksek 

performanslı pompalar 

sıvıları çeker ve filtreleyip 

kendi depo tanklarına 

pompalar. 
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Sipariş Belgeleri

A-51072 EDG
SEDA TruckStation ED-G

Ek lift ekipmanı olmadan 

kamyon arındırma sistemi.

A-51072-GP Set Truck
SEDA HD mobil pompa dahil 

Kamyon drenaj cihazı

Ek cihaz:
N-52304 mobil damlama tepsisi

SEDA
MDS6 Konteynır

A-528194

TEKNİK DETAYLAR

Hava Basıncı: 8,5 bar – 1.100 l/min

Hava Tüketimi.: 6000 l/araç

Drenaj süresi: 20 min/araç*

Sıvı drenajı: Benzin/Dizel: 14l  min

Atık yağ: 12 l/min

Hidrolik yağ 10 l/min

Antifriz: 8 l/min

Camsil suyu: 8 l/m.

Fren sıvısı: 3 l/min

Boyutlar: 2,2 x 0,5 x 1,8 m

Gerekli alan: 15 x 4 x 6 m

Avantajlarınız:

*Araç drenajına ve fabrika içi akım operasyonuna göre değişir.

Atık yağ & antifriz için 
damlama tepsileri 

Tanka kolayca takılıp 

drenaj edilebilir

Lift olmadan kolayca 
kullanım

Lift ekipmanı olmadan kamyon 

arındırma sistemi 

Damlama tepsisi ve özel drenaj cihazı sayesinde aracın

yükseltilmesine gerek yoktur. Drenaj sayesinde tank

dolum boynuyla karşılaştırıldığında tank tamamen

boşaltılabilinir. Eğer fren sıvısı mevcutsa fren borusu veya

hortum pensesi ile kolayca çıkarılabilinir.

Araç başına 10 
dakika drenaj  süresi

- Güçlü, düşük bakım ihtiyacı çift 

diyafram pompası.

- EX-sertifikalı drenaj ünitesi

- Kamyonlar için dizayn edildi. 

- Entegre kirlilik filtresi

- Farklı sıvıları aynı anda 

toplama 

- Yağ kalite kontrolü

- Endüstriyel hortum

- Yüksek kalite üretim

- Temiz & Güvenli

- Kompakt boyutlar


