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SEDA 
TruckStation ED 

A-51072 

„ De nieuwe truck 
oplossing is weer een 
voorbeeld hoe SEDA 

reageert op de de eisen 
van klanten.“ 

 
Peter Kaltenegger 

SEDA Key Account Manager 

ü Krachtig en robust 

ü Door grootere trechter 
en slang meer olie 
afzuigbar 

ü Doordachte techniek 

ü Snel klaar voor gebruik 
en gemakkelijk te 
onderhouden 

ü Eenvoudig te gebruiken 

ü Explosie Bescherming 
door ATEX Tankboor 

Uitgerust met krachtige pompen, speciaale slangen en 
accessoires voldoet de SEDA TruckSTATION ED precies 
aan de eisen van de truck afzuiging. 
 
SEDA zet een nieuwe standaard met de nieuwe truck station 
in het gebied van vrachtwagens recycling. Gebouwd op de 
succesvolle SEDA Easy Drain systeem, werd de truck station 
speciaal voor de behoeften van vrachgtwagen recycling 
aangepasst. 

Speciaal aandacht besteed aan het feit dat het systeem in 
koude gebieden perfect werkt. 8 meter lange buizen zijn 
optimaal ondergebracht onder de installatie op robuuste 
slanghaspels en garandeeren door de lengte goede 
toepassingsmogelijkheden. 

Bijzondere kenmerken van de truck station omvatten een 
afgewerkte olie booster pomp, een extra grote zuiglans voor 
afzuigen van de hydraulische olie en een extra groote 
trechter voor de motor- en de transmissie-olie. 

Uw voordelen 

TRUCK 
Drainagesysteem 

Bedrijfsvloeistoffen:   

•  Benzine/Diesel 
•  Afgewerkte olie (Motor- 
   /Transmissieolie) 
•  Hydraulikolie 
•  Koelvloeistof/Ruitenwisserwater 
•  Remvloeistof 
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Bilder 

Met hulp van de mobiele Tankboor, de afval oliecollector 
trechter en verscheidene zuiglansen voor de resterende 
vloeistof, verbonden met de grote slanglengte, wordt de 
drainage van zelfs grote vrachtauto is zeer eenvoudig. 
	
Het systeem kan individueel worden samengesteld. 

      BESTELLINFORMATIE 
 
A-51072  SEDA TruckStation ED 
 
Opmerking: Dit vereist een lift of 
vrachtwagen oprit met een 
hoogte van 165 cm tot 195 cm.  
 
 
 
Alternatief toestel: 
A-51072-EDG TruckStation ED-G 
(zonder voertuigopname) 

SEDA 
TruckStation ED 

A-51072 

       TECHNISCHE DATA  
 
Perslucht:  8,5 bar – 1.100 l/min 
Luchtverbruik:  6.000 l/Voertuig 
Drooglegging:  ca. 20 min/Voertuig* 
Zuigvermogen:  Benzine/Diesel: 14 l/min 

 Oude olie: 12 l/min 
 Hydr. olie: 10 l/min 
 Koelmiddel: 8 l/min 
 Ruitenwater: 8 l/m. 
 Remvloeistof: 3 l/min 

Groote:  2,2 x 0,5 x 1,8 m 
Ruimte:  15,0 x 4,0 x 6,0 m 

Uw voordelen 

Extra olie 
pomp 

Compacte maaten 

Grote zuiglans voor het 
zuigen van de 

hydraulische olie 

Groote 
opvang-
trechter 
voor motor- 
en 
transmissie-
olie 

Aufgeräumt durch 
integrierte, hochwertige 
Schlauchaufroller 

Ca. 20 Minuten  
Droogleggingstijd 

per voertuig 

Snelwisselkoppeling 
voor de resterende 
koelwater en 
ruitensproeierwater 

Stille en krachtige pompen 
met een hoge efficiëntie = 

minder verbruik 

TRUCK 
Drainagesysteem 

Ruime 
toepassings

mogelijkhed
en scope 

dankzij de 
extra lange 

en grote 
slangen 

Slang doorgang & Voeder 
Stopper 

Omschakelen  Trechter 
en zuigslang 

* Afhankelijk van het voertuig laden en operationele processen. 

Extra pomp voor 
afgewerkte olie 

Extra lange slangen 


