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SEDA 
EasyDrain 

A-51027 

„Evrensel ve hızlı 
kullanım. Easy Drain 

SEDA’nın sunduklarının 
en iyilerindendir!” 

 
Werner Borgfeldt 

SEDA Kalite Yönetimi  

 Kompakt ve temiz 

 Kullanıma hemen hazır 

 Önceden kurulmuş 
teknik ayrıntılar 

 Güçlü ve dayanıklı 

 Bakımı kolay 

 Zengin ekipman 

 Esnek ve güvenli 

 ATEX sertifikalı depo 
delme cihazı ile 
patlama riskine karşı 
koruma 

SEDA EasyDrain, ömrünü tamamlamış araçların tüm 
sıvılarından kanunlara uygun, güvenli, hızlı ve çevreye 
duyarlı bir şekilde arındırmanın en uygun çözümüdür. 

Bu sistem, ki özellikle uyum yeteneği göze çarpıyor, hurda 
araçların ekonomik bir yöntemle arındırılması için bütün 
isteklerinizi yerine getiriyor. 

Kolay ön montajı, kısa montaj ve bakım süreleri bu tesisin 
önde gelen özelliklerinden sadece bir kaçı. Güçlü 
pompaları, kendisini kanıtlamış SEDA Depo Delme Cihazı, 
2 pratik hareketli kolu, kapsamlı ekipmanları ile günde 30 
adete kadar aracın arındırılmasına imkan veriyor. İnovatif 
SEDA teknolojisi sayesinde sıvıların %98’ine kadar araçtan 
boşaltılmasını sağlıyor.  

Model seçenekleri:  
- SEDA EasyDrain Temel 
(SEDA Depo Delme Cihazı „heavy duty“ seyyar, 1 hareketli kol ile) 
- SEDA Easy Drain Kompakt 
(SEDA Depo Delme Cihazı „heavy duty“, 2 hareketli kol ile) 
- SEDA Easy Drain Özelleştirilmiş 
(Sizin gereksinimlerinize uygun özel çözümler sunuyoruz!) 

Avantajlarınız: 

Hurda Araç 
Arındırma Sistemi 

Pompa konfigürasyonları: 
- PD versiyonu (1 adet benzin ve dizel pompası) 
- CS versiyonu (1 adet soğutucu sıvısı ve cam suyu pompası) 
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Temel ve Kompakt sürümlerinde, PD/CS versiyonları-
nın yanında ayrıca bir vakum haznesi ve fren/soğutma 
sıvıları için özel bir alet bulunmakta. Fren ve soğutucu 
sıvılarını hızlıca ve efektif boşaltmak için tıpa gibi 
aksesuarlar da mevcut. 
 
SEDA EasyDrain farklı araç yerleştirme platformlarıyla, örn. 
rampa, tek - çift sütunlu veya makas lift. 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ  
 
A-51027  SEDA EasyDrain 
 Temel 
A-51026  SEDA EasyDrain 
 Kompakt 
 
Tamamlayıcı ekipman: 
S-51312  SEDA SOG² 
Alternatif tesis: 
A-51050  SEDA DrainTower 

SEDA 
EasyDrain 

A-51027 

       TEKNİK VERİLER 
 
Bas. hava beslemesi: 8,5 bar – 1.350 l/dk. 
Hava tüketimi: 2.900 l/araç 
Arındırma süresi: ort. 10-12 dk./araç* 
Sıvı tahliyesi: benzin/dizel: 14 l/dk. 
 atık yağ: 3 l/dk. 
 soğutma sıvısı: 3 l/dk. 
 cam suyu: 5 l/dk. 
Gerekli alan: 7,0 x 3,8 x 4,0 m 
Damlama küvetleri: 4,8 x 1,8 x 0,06 m 

Avantajlarınız: 

Çift huni 
sayesinde 
motor ve 
şanzıman 
yağının eş 
zamanlı 
boşaltımı. 
 

Minimum yer gereksinimi 

Pompalar kompakt muhafaza  içinde 
korunmakta,  bakım için erişim son 

derece kolay 

Güvenli bir çalışma 
alanı için kaymaz 
ızgaralı damlama 
küvetleri (Alman Su 
Yönetmeliğine uygun) 

Değişik araç 
platformlar imkanı 

Patlama korumalı 
ATEX sertifikalı Depo 

Delme Cihazı 
 

Araç başına tahliye 
süresi yaklaşık12 dk. 

Hortum makarası ve 
hortumların hareketli kolların içinden 

geçirilmesi ile düzenli bir çalışma ortamı 

Her pompa için 
ayrı vakum 
göstergesi 
sayesinde 

fonksiyon kontrolü  

Hurda Araç 
Arındırma Sistemi 

Yakıt kontrolü 

Soğutma sıvısı 
hortum makarası 

Yakıt kalitesi kontrol ünitesi 

Platformlu versiyon 

Pompalar ve filtreler 

Çalışma platformu versiyonu 

* Aracın lifte alınma şekli ve işletme sürecine bağlı olarak. 

Performans 

İşletme 

5 Sıvı 
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