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World leader in vehicle 
de-pollution technology 

Bilder 

SEDA 
Gearboxboor-

apparaat 
S-52100 

ü Perslucht bedreven 

ü Verkrijgbaar in mobiele 
uitvoering of 
gemonteerd aan de 
zwenkarm 

ü Eenvoudige Bediening 

ü Krachtig en efficiënt 

ü Zichtcontrole 

ü Beproefd al vele jaaren 

Geen olieaftapschroef? De SEDA Gearboxboor 
apparaat is de beste oplossing voor professionele 
afvoer van de transmissie- en motorolie. 
 

De SEDA Gearboxboorapparaat wordt gebruikt voor 
het afzuigen van transmissie- en afgewerkte olie door 
direct aanboren van de transmissie of de motorolie pan. 
De hoogteverstelling van de boor en de booranzet  
worden door de gasdrukveer en de voetpedaal 
uitgevoerd. Na het boren zorgd een speciale rubberen 
hoes voor een drupvrije afzuiging onder vacuüm. Het 
systeem werkt daarna automatisch. 

Zo kunnen de transmissie, motoroliepannen en 
achterastransmissie worden afgevoerd ook als ze 
ontoegankelijke, verroeste of met absoluut geen 
schroeven hebben. Een zichtslang zorgd voor een 
visuele inspectie van de afzuig process . Bij de boorkop 
zorgen meerdere filters, zeven en magnetische ringen er 
voor dat grove verontreinigingen, alsmede boorafval 
afgefiltreerd worden en dus het olie niet extra 
verontreinigt wordt. 

Boordieptebegrenzer zorgen ervoor dat de boor niet in 
de versnellingen komen kan. Aldus wordt de levensduur 
van de boor gewaarborgd. 

Transmissie Drooglegging 

Uw voordelen 
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De SEDA tandwiel tappen flexibel, omdat de eisen die 
aan het apparaat zijn geplaatst. Deze robuuste 
apparaat kan worden gebruikt mobiel op een mobiele 
rek of permanent gemonteerd op een zwenkarm. 
Reserve- en slijtdelen zijn snel gemaakt-zutauschen en 
bijpassende gereedschap is inbegrepen. 

      BESTELLINFORMATIE  
 
S-52100 SEDA Versnellingsbak 
boorapparaat (incl. Zuigslang, 
500 sluiting stekkers en reserve  
manchet) 

SEDA 
Drooglegging 

S-52100 

Transmissie Drooglegging 

       TECHNISCHE DATA  
 
Persluchtverzorging:  8 bar 
Luchtverbruik:  700 l/min 
Speciaal boor ø:  12,5 mm 
Vermogen:  0,7 kW 
Toerental:  max. 600 U/min 

Uw voordelen 

Incl. Zichtcontrole 

Eenvoudige werkwijze 

Eenvoudige manchet-, 
en boorwissel 

 Beproefd al vele jaaren 

Manchet voor een 
volkomen gesloten 

omloop 

Inclusive oude oile 
filter 

Perslucht aangedreven 

Eenvoudig 
omschakeling van de 
slang en boorafzuiging 

Robuust door speciale 
vorm en hard materiaal 

Compacte maaten 

Hendel voor eenvoudige 
hoogteverstelling 

Krachtige gasveer voor 
het ondersteunen tijdens 

het boren 

Bestendig en slijtvaste 
Wielen met remmen 

Visuele controle 
dankzij zicht bereik 

Sterke boormachine, 
eenvoudige service 

Snelle  
Werktijd 


