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SEDA 
TruckStation ED 

A-51072 

„Yeni büyük araç 
çözümü SEDA’nın 

müşteri ihtiyaçlarına 
karşılık verdiğinin diğer bir 

örneğidir.“ 
 

Peter Kaltenegger 
SEDA Muhasebe Müdürü 

ü Güçlü ve sağlam 

ü Sofistike teknoloji 

ü Uzun ve güçlü 
hortumlarıyla esneklik 
sağlar. 

ü Operasyonel ve kolay 
bakım 

ü Kanıtlanmış SEDA 
Kalitesi 

ü Kolay kullanım 

Tam güçlü pompa ile donatılmış , özel hortum ve 
malzemeleri ile  SEDA Büyük araç istasyonu kirli araçlar 
için özel gereklilikleri yerine getirir. 

SEDA TruckStation vagon geri dönüşüm pazarına yeni 
standartlar getirdi. SEDA EasyDrain ‘ e dayanarak 
TruckStation ED vagon arındırmasının özel ihtiyaçları için 
geliştirildi. Özellikle soğuk bölgelerdeki ÖTA kirliliği, sistem 
geliştirilirken  ana amaç olmuştur.  

8 metre uzunluğundaki hortum istasyonun altındaki 
sağlam hortum makarasında mükemmel bir şekilde 
konumlanmıştır. Uzunluk operasyon alanında büyük 
esnekliği garanti eder.  

TruckStations’ın özelliği atık yağ için ek pompaları , hidrolik 
yağ vakumu için büyük vakum mızrağı , motor ve 
şanzıman yağı için geniş hunidir. 

Operasyon sıvıları:       Model: 

•  Benzin/Dizel 
•  Atık yağ (Motor/Şanzıman yağı) 
•  Hidrolik yağ 
•  Antifriz/Camsil suyu 
•  Fren sıvısı 

Avantajlarınız: 
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Mobil Tank delme cihazının yardımıyla geniş atık yağ 
hunisi ve büyük vakum mızrağ ının uzun hortum 
kombinasyonu  ile büyük vagonlar basitçe arındırılır.  
 
İstasyon kişiye özel gereklilik ve ihtiyaçlara göre kişiye özel 
yapılabilir. 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ  
 
A-51072  SEDA TruckStation 
ED 
 
Not:  Rampa –liftle 
kaldırıldığında , kaldırma 
yüksekliği 165-195 arasında 
olmalıdır. 
Ek cihaz: 
S-31135  SEDA 
FuelManager 
(Dizel versiyonu) 

SEDA 
TruckStation ED 

A-51072 

       TEKNİK DETAYLAR  
 
Hava basıncı:  8,5 bar – 1.100 l/min 
Hava sarfiyatı.:  6.000 l/vagon 
Arındırma süreç: app. 20 min/vagon* 
Vakum gücü:  Benzin/Dizel: 14 l/min 

 Atık yağ: 12 l/min 
 Hidrolik yağ: 10 l/min 
 Antifriz: 8 l/min 
 Camsil suyu: 8 l/min 
 Fren sıvısı: 3 l/min 

Boyutlar:  2,2 x 0,5 x 1,8 m 
Gereken alan :  15,0 x 4,0 x 6,0 m 

Avantajlarınız: 

Ekstra atık yağ 
pompası 

Kompakt boyutlar 

Hidrolik yağı emebilmek için 
büyük vakum mızragı 

Motor ve 
şanzıman 
yağı için 
geniş huni 

Yüksek kalite hortum 
makaraları  sıkıca 
sarmıştır. 

Vagon başına 20 dak 
arındırma süreci 

Antifriz ve camsil suyu 
için hızlı  bırakma kaplini 

Yüksek etkinlikli güçlü ve 
sessiz pompalar = daha az 

tüketim 

Vagon arındırıcı sistem 

Ekstra uzun ve 
güçlü 

hortumlarıyla 
operasyonda 

büyük esneklik 
sağlar. 

Hortum makarası & 
stoperi 

Huni & vakum hortumu 
şalteri 

Atık yağ için ekstra 
pompa 

Ekstra uzun ve güçlü 
hortumlar 

*Vagon tasiisatına ve akım operasyonuna göre değişir. 


