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SEDA 
EasyDrain 

A-51027 

„ Universeel en snel te 
implementeren. De Easy 

Drain is een van de 
beste die te SEDA 

bieden heeft!“ 
 

Werner Borgfeldt 
SEDA Quality Management 

ü Eenvoudige service 

ü Veel toebehooren 

ü Compact en schoon 

ü Snel klaar voor gebruik 

ü voorgeïnstalleerde 
Techniek 

ü Krachtig 

ü Flexibel en zeker 

ü Explosiebeveiligd door 
ATEX Tankboor 

De SEDA Easy Drain is de ideale oplossing om oude 
voertuigen goed, veilig en snel droog te leggen. 

Dit systeem, dat in het bijzonder is bekend om zijn 
aanpassingsvermogen, voldoet aan alle eisen van een 
economische autowrakken drainagesysteem. 

De eenvoudige pre-installatie, korte montage en service 
tijden behoren tot de belangrijkste voordelen van dit systeem. 
Krachtige pompen, de bewezen SEDA Tankboor, 2 praktische 
zwenkarmen en uitgebreide accessoires makt deze drainage 
installatie een verwerking van maximaal 30 oude voertuigen 
per dag mogelijk. Met behulp van innovatieve SEDA 
technologien worden maximaal 98% vloeistoffen verwijderd. 

Modelseries:   
- SEDA EasyDrain Basic 
(SEDA Tankboor „heavy duty“ mobiel met 1 Zwenkkarm) 
- SEDA Easy Drain Compact 
(SEDA Tankboor „heavy duty“ met 2 Zwenkkarmen) 
- SEDA EasyDrain Individuell 
(We zijn blij om oplossingen te bieden voor uw specifieke wensen!) 

Pompenconfiguraties: 
- PD Versie (1 Pompe voor Benzine en Diesel)  
- CS Versie (1 Pompe voor Koelmiddel en Ruitensproeierwater) 

Uw voordelen: 

Voertuig 
Droogleggingsinstallatie 
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Basic en Compact omvatten naast de PD / CS versies 
nog een vacuümhouder en speciaal gereedschap voor 
remvloeistof en koelvloeistof. Zelfs accessoires zoals 
doppen om remvloeistof of koelvloeistof sneller en 
effectiever te verwijderen is inbegrepen. 
 
De SEDA Easy Drain kan worden gecombineerd met 
diverse voertuigopnamen: Voertuigdrager, single-kolom, 
twee-kolom lift of schaarlift. 

      BESTELLINFORMATIE  
 
A-51027  SEDA EasyDrain 

 Basic 
A-51026  SEDA EasyDrain 

 Compact 
 
Aanvullende Toebehoren: 
S-51312  SEDA SOG² 
Alternatief installatie: 
A-51050  SEDA DrainTower 

SEDA 
EasyDrain 

A-51027 

       TECHNISCHE DATA 
 
Perslucht:  8,5 bar – 1.350 l/min 
Luchtverbruik:  2.900 l/Voertuig 
Drooglegging:  ca. 10-12 min/Auto* 
Zuigvermogen:  Benzine/Diesel: 14 l/min 

 Afgew. olie: 3 l/min 
 Koelmiddel: 3 l/min 
 Ruitenwater: 5 l/m. 

Ruimte noodig:  7,0 x 3,8 x 4,0 m 
Opvangbak.:  4,8 x 1,8 x 0,06 m 

Uw voordelen: 

Gelijktijdige 
afname van 
de motor en 
de transmissie 
olie door 
dubbel 
trechter 

Compacte maaten 

Pompen zijn beschermd in een 
compacte behuizing en is goed 

bereikbaar voor onderhoudswerk 

Opvangbakken met 
antislip roosters voor een 
veilige werkplek 

Verschillende 
mogelijkheiden voor 
de vorertuigopname 

Tankdrilling ATEX 
garandeert de 

veiligheid door middel 
van typekeuring 

Ca. 10-12 Minuten  
Drooglegginstijd  

per voertuig 

Netheid door de slanghaspel en 
geleiding van de buizen in de 

zwenkarmen 

Zekere functie 
controle door 

vacuüm displays 
voor elke vloeistof 

Voertuig 
Droogleggingsinstallatie 

Brandstofcontrole 

Koelmiddel slanghaspel 

Brandstofzichtglas 

Versie met platform 

Pompen en Filters 

Versie met werkbrug 

* Afhankelijk van voertuigopname en werkprocessen. 


