
World leader in vehicle
de-pollution technology

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

P: +43 5375 6318-0
F: +43 5375 6318-9
E: info@seda-international.com
W: www.seda-international.com

SEDA ÖTA
Hepsi 1 Arada 

Çözüm

Verimlilik, rasyonellik, güvenlilik ve ergonomi istenilen bir geri
dönüşüm tesisindeki anahtar kelimelerdir. Bundan dolayı, SEDA araç
üreticileriyle birlikte araç sökümünü ve gereksinimleri karşılamak için
söküm sistemini geliştirdi.

Bu çözüm ÖTA arındırma ve sökümünü özel bir lift ile bir kişi tarafından
yapılmasını sağlayan ilk komple sistemdir.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

N-527513-H SEDA TL-2 1800 
Yer üstü

N-527512-H SEDA TL-1 1800 
Yer altı

N-527516 SEDA Hepsi1arada
Destek

A-51048 SEDA DrainTower 
tek

P-527486 Trolley RS-TL

TEKNİK BİLGİLER
Lift yüksekliği                1800mm‘ye kadar
Max. Yatırma açısı: 90 °
Taşıma Kapasitesi       3500 kg
Arındırma süresi: yakl. 12-15 dak. / araç
Alan gereksinimi: 9 x 5 x 4.5 m

 Bu sistemde parçalar 
çıkartılıp drenajı 
yapılabilir.

 Ek transferlere gerek 
yoktur

 Yüksek ergonomili optimal 
çalışma yüksekliği ve ideal 
pozisyonlu aletler 

Maksimum verimlilik

Optimal kullanım alanı

 Forklift trafiğini azaltıp 
güvenliği arttırır 

Avantajlarınız:



World leader in vehicle
de-pollution technology

Hepsi 1 Arada Çözüm                 Akış Şeması

1
Troleyin üzerinde forklift ile araç kaldırma 

Airbag, kapılar ve iç prosess

3

4

Aracın güvenliğini yukarıdan hid-
rolik kelepçeyle ayarlayın troleyi 
uzaklaştırın, tekerlekleri sökün ve 
dış parçaları drenaja hazırlayın

Aracı kaldırın

Aracı liftte ya 
forklift ya da elle 

iterek konumlandırın

2



5 Araç Drenaj Prosesi
Yakıtı, yağı, antifrizi, fren sıvısını alın.

7
Araç sökümünde alt
yanlara kolay erişim

için Yan Yatırma
(egzos, güç aktarma, ...)

Altta demontaj ve troleyin arkasında 
araç drenaj edilir. 

8

Araç troley ile
uzaklaştırılır

6

“Biz araç geri dönüşümünü daha profesyonel yapıyoruz!”

Tebrikler, şimdi 3  saat içinde aracın drenajını yapıp sökümünü gerçekleştirdiniz !
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Sistem müşterinin bireysel isteklerineve gereksinimlerine göre
adapte edilebilir. 

Olası Gelişme Safhaları

• Toplanabilen kapı ilavesi
 • Tente yanlar 
  • Paneller
   • Çatı
    • Konveyor ...

Örnek
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