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Yeni, ekonomik SEDA ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) arındırma tesisi, kısıtlı 
yeri olan geri dönüşümcüler için ideal çözüm.  

     Avantajlarınız: 

DrainBox kompakt olmasından dolayı sizin tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir ve mevcut 
işletme prosesinize ve otomasyonunuza uyum sağlayarak doğrudan entegre edilir. Araç 
taşıma platformuna bağlı kasa içerisinde 6 adet çift-diyaframlı pompa ve filtreler, hortum 
bağlantıları tamamlanmış bir şekilde, depo delme cihazı ve hareketli kola bağlı yağ 
toplama hunisi sisteme dahil. 

İsteğe bağlı olarak istasyon için yükseklik ayarlı araç taşıma sistemi, istasyona entegre 
edilebilir damlama tavaları da temin edilebilir. Buna ek olarak DrainBox amortisör delme 
matkabı, HoseGun hidrolik yağ boşaltma tabancası, bakım ünitesi veya şanzıman 
delme cihazı ile tamamlanabilir. 

 Araç taşıma platformu ve 
arındırma bir arada 

 Yer tasarruflu ve temiz  

 Ön montaj teknolojisi 
sayesinde hemen kullanıma 
hazır  

 Entegre çalışma tezgahı  

 Kolay kullanım 

 Güvenli ve esnek  

 ATEX sertifikalı depo delme 
cihazı ile patlama koruması 



SEDA-Umwelttechnik GmbH  
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria 
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck 
Certified company DIN EN ISO 9001 

World leader in vehicle 
de-pollution technology 

Bilder 

P: +43 5375 6318-0 
F:  +43 5375 6318-9 
E:  info@seda.at 
Web:   www.seda-international.com 

SEDA 
DrainBox 

P-50140 

Entegre Pompa Sistemi ile 
Araç Taşıma Platformu 

Kompakt formda nakliye  

Tesisin her bir bileşeni basınçlı hava ile çalışan kapalı bir sistem oluşturmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu ilgili elemanlar ve bunlardan çıkabilecek buharlar için geçerlidir. 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ 
 
P-50140  SEDA DrainBox 
ÖTA Arındırma İstasyonu 
 
P-50141 SEDA DrainBox      
 Plus 
2 ilave katlanabilir 
damlama tavası ile ÖTA 
arındırma istasyonu  
 
 

       TEKNİK VERİLER 
 
Bas. hava beslemesi: max. 7,5 bar – 410 l/dk. 
Arındırma süresi: ort. 10-20 dk./araç* 
Vakum kapasitesi: Benzin/Dizel: 14 l/dk. 
 Atık yağ: 8 l/dk. 
 Soğutma sıvısı: 5 l/dk. 
 Cam suyu: 5 l/dk. 
 Fren sıvısı: 1 l/dk. 
Taşıma kapasitesi: 2000 kg 
Ölçüler DrainBox Plus: 4310 x 1940 x 1940 mm 
Ölçüler DrainBox: 1600 x 1940 x 1940 mm 

Yan damla tavaları olmadan 
da temin edilebilir  

Kompakt Boyut 

ATEX sertifikalı  
depo delme cihazı 

Yer tasarruflu pompa 
kutusunda güçlü 

pompalar  

4 noktalı 
güçlü araç 
taşıması 

Hareketli 
kollar atık 
yağ hunisi 
ve vakum 
mızrakları ile 
donatılmış 

Kaymaz ızgaralar ile damlama tavaları  

* Aracın kurulumuna ve tesis içi proses sürecine bağlı olarak. 

Katlanabilir damlama tavaları 
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