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SEDA 
MDS6 Container 

A-528194 

„	  De MDS6 is het resultaat 
van jarenlange ervaring en 

feedback van klanten. In 
het bijzonder, de 

geïntegreerde tank platform 
is een interessante oplossing 

voor intelligente auto 
recyclers.“ 

 

ü Krachtig en universeel 
inzetbaar 

ü Mobiele inzet 

ü Snel klaar en 
eenvoudig te 
onderhouden 

ü Grote werkruimte en 
extra hulpmiddelen 
aan bord 

ü Alle aanlsuitingen zijn 
vooraf geïnstalleerd 

De MDS6 is de nieuwste containerinstallatie van SEDA, en 
b ied een complete op loss ing voor mobie le 
drooglegging van oude voertuigen op het snijvlak van 
de technologie. 
	  
De SEDA MDS6 is een roll-off container, waarin een 
volledige drainage systeem is geïntegreerd. Het 
containerdak is geopend als bescherming tegen regen 
behulpzaam. Een voertuigdraager met een 
laadvermogen van 4 ton is in de container geïnstalleerd 
ook als de opvangbakken en belangrijke gereedschap 
voor de werker. (werkbank, gereedschapskist, etc.). 
De drainage systeem bestaat uit een vacuüm Fluid 
Reservoir voor remvloiestof, elk een dubbel-
membraanpomp voor benzine, diesel, afgewerkte olie, 
koelvloeistof en wasmachine water in een behuizing, 
een bestuuringslijst, een tank boor, 2 Brandstof 
zichtdoosen, 

Uw voordelen: 

Mobiele 
Drainageinstallatie 

elk met een zwaaiarm  voor 
de tank boor en afvalolie 
t rechter, een SOG ² te 
s c h o k d e m p e r o l i e 
v e r w i j d e r i n g ,  4 
s l a n g e n h a s p e l  v o o r 
koelvloeistof, ruitenvloeistof, 
perslucht en elektrische 
kabel (230V), alsmede 
diverse accessoires voor de 
afname van vloeistoffen. 
	  

De MDS6 tijdens het openen 
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Alle noodzakelijke leidingen in de container zijnn 
permanent geïnstalleerd zoals de snelkoppelingen voor 
de aansluitingen. Naast de MDS6 biedt SEDA een 
mobie le ops lagtank p lat for m aan, d ie u i t 5 
hoogwaardige tanks voor vloeistoffen bestaat en deze 
kan tijdens de transport binnen de container geplaatst 
worden. 

      BESTELLINFORMATION  
 
A-528194 SEDA MDS6 
Container inclusief 
Drainageinstallatie, 
Voertuigdrager en 
geselecteerde toebehoren 
 
Aanvullende accessories: 
N-528195 Tankplatform met 
opslagtanks voor Benzine, 
Diesel, Olie, Ruitensproeier 
vloeistof en Koelvloeistof 
 
 

SEDA 
MDS6 Container 

A-528194 

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

 Diesel: 10 l/min 
 Oude olie: 3 l/min 
 Koelvloeistof: 3 l/min 
 Ruitenvloeistof: 5 l/m. 
 Remvloeistof: 3 l/min 

Afmeting gesl.:  6,5 x 2,5 x 2,4 m 
Afmeting open:  6,5 x 2,5 x 4,8 m 
Gewicht:  4.000 kg 
 

Uu vordeelen 

Compacte maaten 

Dak als bescherming 
tegen weersinvloeden 

Voorgemonteerde 
leidingen en 
aansluitingen 

Mobiele opslagtank 
platform als optie 

Ongeveer 12 
minuten droogtijd 

per voertuig Sterke en onderhoudsarme 
dubbel membraan 

Pompen 

Door geïntegreerde opvangbakken is er 
geen vloeistofdichte ondergrond noodig 

Mobiele 
Drainageinstallatie 

Gestandaard-
iseerde 

Abrollcontainer 
zorgt voor 
mobiliteit 

Voorgeïnstalleerde 
snelkoppelingen voor 

brandstofleidingen 

Sterke pompen en filters 

* Afhankelijk van het voertuig laden en operationele processen. 

Extra hulpmiddelen 

Tankplatform aan Boord 

Grote werkruimte 
incl. Werkbank etc. 


