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„Bugüne kadar 30 
milyondan fazla depo bir 

SEDA Depo Delme Aleti 
ile delinmiştir. Bu 

SEDA’nın öncü olduğunu 
kanıtlar.“ 

Rainer Dagn, CEO 

 Basınçlı hava ile çalışma 

 Plastik & çelik depolar  için 

 Sessiz ve güçlü 

Mobil ve hareketli kol  
versiyonları mevcut 

 Yüksek yakıt kalitesi 

 Patlamaya karşı koruma 
(ATEX sertifikalı) 

 Yıllarca test edildi, kanıtlandı 

20 yılı aşkın süredir her gün SEDA Depo Delme Aleti, 
ömrünü tamamlamış araçların arındırılmasında dünya 
genelinde neden en iyi ürün olduğunu kanıtlıyor.  

Josef Dagn tarafından geliştirilen alet, her SEDA tesisinin 
kalbi olarak görülmektedir. Bir damla dahi israf etmeden 
SEDA Depo Delme Aleti depoya bir delik açar ve içindeki 
yakıtı vakumlayarak birçok filtreden geçirir. Bu güne 
kadar 30 milyondan fazla yakıt deposu her hangi bir iş 
kazası olmadan arındırılmıştır. 

Göze çarpan sadece performans değerleri değil, aynı 
zamanda aletin güvenliği. SEDA Depo Delme Aleti 
patlama korunaklı alanlarda kullanım için ATEX 
Sertifikasını alan tek cihazdır. Bunun için SEDA Depo 
Delme Aleti dünya genelinde lider! 

Patlama korumalı SEDA Depo Delme Aleti, metal veya 
plastik depolardan benzinin ve  dizelin vakumlanması 
için kullanılır. Yükseklik ayarlaması ve delme itişini 
besleme hareketi gazlı basınç yayları ve ayak pedalı 
vasıtası ile aktarılmakta. Delme sürecinden sonra özel bir 
kauçuk conta vakumlayarak boşaltımı damlatmadan 
sağlar. Sistem bundan sonra kendiliğinden çalışır. 

Matkabın mükemmel kesimi sayesinde her defasında en 
uygun delik açılmakta. Bir gözlem mesafesi vakumlama 
sürecinin görsel kontrolünü sağlar. 

Yakıt 
Boşaltma Cihazı 

Avantajlarınız 
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Sürekli olarak geliştiriliyor 

World leader in vehicle  
de-pollution technology 

Delme başından itibaren birçok filtre sistemi, elekler ve 
mıknatıslı halkalar, kaba kirlerin elenmesini sağlıyor ve 
değerli hammaddenin daha da kirlenmesini önlüyor. 
 
Yeni versiyon (V17) depo delme cihazının 160 cm gibi 
asgari yükseklikte kullanılmasını sağlıyor. Bu da aracın 
altında cihazı hareket ettirmeyi ve yerleştirmeyi 
kolaylaştırıyor. 

SEDA 
Depo Delme Aleti 

S-52025-V12 

Avantajlarınız: 

Metal ve plastik depolar 
için özel kademeli 

matkap ucu 

Basınçlı hava ile  
çalışan sistem 

Şeffaf  hortum sayesinde 
yakıt kontrolü Hortumla vakumlama-

dan delme vakumla-
masına kolay geçiş 

3 filtre kademesi 
(talaş, mıknatıs ve 
ince filtresi) 

Özel tasarım ve 
sert malzeme 

sayesinde dayanıklı 

Kompakt boyut 

Yükseklik 
ayarlaması için kol 

Hortumla vakum için 
adaptör seti 

Dayanıklı ve 
kilitlenebilir frenli 
tekerlekler 

Optimal devridaim  
için conta Değiştirilmesi kolay 

delme başı 
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Yakıt 
Boşaltma Cihazı 

       TEKNİK VERİLER  
 
Ağırlık: 32 kg 
Bas. hava beslemesi: 8 bar 
Bas. Hav. performansı: 1.000 l/dk. 
Özel matkap ø: 20 mm 
Devir: max. 220 d/dk. 
Kesim hızı: max. 10.4 m/min 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ 
 
S-52025-V17  SEDA Depo 
Delme Aleti „Heavy Duty“ 
 
S-522025-V17 SEDA Depo 
Delme Aleti „Heavy Duty“ 
Tip Hareket Kollu 

Mobil olarak kolay 
kullanım 

Farklı tipteki araç 
liftlerine uygun 

Hareketli kola 
sabitlenmiş 
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