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World leader in vehicle 
de-pollution technology 

Bilder 

ü Mobiel gebruik door 
geïntegreerde stapelaar 
Opname 

ü Geschickt voor alle SEDA 
apparatuuren 

ü Alle aansluitingen op één 
centraale plek 

ü Pompen, beeldscherms en 
benzinepomppijp 
beschikbaar 

ü Geen extra leidingsintallatie 
noodig 

Uitgerust met 5 tanks (Tankplatform) biedt de SEDA TPF5 alles wat nodig is voor de 
opslag van operationele vloeistoffen van het ELV. 

Twee 900 liter AI tanks voor benzine en afgewerkte olie (worden ook gebruikt voor verontreinigde 
materiaalien), een 900 liter AIII tank voor diesel en twee 750 liter AIII tanks voor ruitensproeiervloeistof 
en koelvloeistof zijn aangebracht op een platform dat wordt gebruikt als onderdeel voor de ELV 
drainaage. De grote voordeel van dit systeem is de mobiliteit. Dankzij een speciale 
heftruckopname van het platform kan deze eenvoudig verplaatst worden. Bovendien is de kwestie 
van de opslag van vloeibare stoffen met deze SEDA oplossing in een klap op een professionele 
manier opgelost. 

Uw voordelen: 

SEDA 
TPF5 

N-528195 

Opslagtanks: 

•  Benzine  
•  Diesel 
•  Afgewerkte olie  
•  Koelvloeistoff 
•  Ruitensproeiervloeistof 
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De tankplatform is ontworpen samen met de SEDA MDS6 
container. Daarom is het mogelijk b.v. voor transport het 
platform in de container te plaatsen. Een speciaal 
apparaat houdt het platform met de opslagtanks in de 
containers tijdens het transport in plaats. 

      BESTELLINFORMATIE 
 
N-528195 TPF5 Tankplatform 
met Opslagtanks voor Bezine, 
Diesel, Olie, Ruitensproeier 
vloeistof en Koelvloeistof 
Aangedragen installatie: 
A-528194 SEDA MDS6 
Container inkl. 
Drainagesinstallatie, 
voertuigdrager & toebehoren 
A-528196 Beverstiging-Set 
voor MDS6 en TPF5 

SEDA 
TPF5 

N-528195 

       TECHNISCHE DATA  
 
Benzinw:  AI Tank 900 Liter 
Diesel:  AIII Tank 900 Liter  
Afgewerkde olie:  AI Tank 900 Liter 
Ruitenvloeistof:  AIII Tank 750 l 
Koelvloeistof:  AIII Tank 750 l 
Groote:  2,4 x 2,0 x 2,1 m 
Leeggewicht:  1.500 kg 
Capaciteit:  4.200 Liter (total) 
 

Alle tanks met niveaumeter, ontluchtingspijp 
en tankwagenaanlsuiting. Diesel en Benzine 
met electrische pomp en bezinepomppijp. 

Uw voordelen: 

1	  double-‐
wandige	  AIII	  
&	  2	  AI	  tanks	  
(900	  liter)	  
voor	  diesel,	  
benzine	  en	  
gebruikte	  olie 

Compacte maaten 

Indicator en 
ontluchtingspijp bij  

elke tank 

2 AIII tanks voor 750 liter 
(ruitensproeiervloeistoff en 
koelvloeistof) 

Heftrucks opname voor 
makkelijk transport 

Electronische pomp 
voor bezine en diesel 

Mobiele 
Opslagtanks 

Aanlsuitingen en de 
slangen naar de 

droogleggingsaparatuur 
met snelkoppelingen 

Detonation zekering is 
een veiligheidsfunctie 

Anschlusskonsole für alle 
Tankleitungen 

Detonatie	  zekering 

Pomp, teller en 
bezinepomppijp 

Integrierbar in MDS6 
Container für Transport 


