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

World leader in vehicle 
de-pollution technology 

ü Compact Design 

ü Sterke snijprestatie 

ü Geoptimaliseerde blad 
design met meerdere 
scherpe inkervingen 

ü Mobile en georganiseerd 
Wielenwagen 

De katalysator wordt beschouwd als een van de meest winstgevende 
onderdelen van een oude auto. Met de SEDA schaar kan deze verwijdert worden 
binnen enkele seconden. 

De recycling scharen van SEDA is het ideale oplossingen voor de verwijdering 
van katalysatoren en uitlaat. De apparaten waren afkomstig van Weber 
Hydraulics in samenwerking met SEDA voor de eisen van recyclingbedrijven, met 
name voor de katalysator te verwijderen, geoptimaliseerd en verbeterd. 

Uw voordelen 

SEDA 
Katalysatorschaar 

SPECIAALUITRUSTING 

Accu-Versie – Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met uw SEDA 
partner! 

Mobiele  
Standeenheid 
360° als de batterij 
en Cable Version. 

De optioneel verkrijgbare, mobiele 
standeenheid of mobiele standeenheid 
360 ° (voor deuren en daken) zorgen voor 
een gemakkelijke transport van de    
schaar en het aggregaat, waardoor   
de gebruik heel eenvoudig wordt.  
Zo kan persoonlijk letsel of schade worden 
voorkomen. 

Oerdelen zoals messen en een volledige 
conversie kit zijn te allen tijde beschikbaar. 
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RSX105 

RS130 

RSX165 

RSX180 

RSX200 

Wat betekend RSX? 
•  Nieuwe Xtreme Mes Technologie 
•  Spanningsarme sneden massief overlapping tussen de 

scheren bladen 
•  Trekt snijgoed naar de krachtpunt 
•  Kortere messen- Eenvoudiger werken 

* E-Force Version 

SEDA 
Katalysatorschaar 

SPECIAALUITRUSTING 

Hydraulische 
Schaaren 

Perfecte groote 

Hooge snijkracht 

Compact Design 

	
Handgreep 360°       

verstelbaar en 
afneembar 

Snelle  
Werkvorgang 

Veiligheidsschakel 
naar EN 13204 

Optimaal aangevuld 
met mobiele 
apparaat 

Speciaal blad met een 
aantal van snij inkervingen 

Uw Voordelen 
                       Bsp.: RS130 

Mobiele Standeenheid: S-50336      Veiligheidsbord voor Aggregat: L-525218 
Mobiele Standeenheid 360°: S-50354  
  

	

	RSX105	 	RS130	 	RSX165	 	RSX180	 	RSX200 	RSX160* 	RSU180* 	RSU200*	
Openingsbreedte:	 	105	mm	 	130	mm	 	165	mm	 	180	mm	 	200	mm 	160	mm 	180	mm 	200	mm	
Snijkracht:	 	290	kN	 	480	kN	 	642	kN	 	781	kN	 	1.050	kN 	500	kN 	903	kN 	1050	kN	
Max.	Snijgroote.: 	Ø	22	mm	 	Ø	26	mm	 	Ø	38	mm	 	Ø	35	mm	 	Ø	43	mm 	Ø	32	mm 	Ø	35	mm 		Ø	43	mm	
Normdruk: 	70	MPa	 	55	MPa	 	70	MPa	 	70	MPa	 	70	MPa 	70	MPa 	70	MPa 	70	MPa	
Testdruk:	 	84	MPa	 	70	MPa	 	84	MPa	 	84	MPa	 	84	MPa 	84	MPa 	84	MPa 	84	MPa	
Gewicht:	 	9,3	kg	 	15,4	kg	 	16,3	kg	 	17,8	kg	 	20,9	kg 	14,6	kg 	16,9kg 	19,8	kg	
Ordernummer:	 	L-50348	 	L-50335	 	L-50349	 	L-50352	 	L-50353 	L-50355 	L-50362 	L-50360	

       TECHNICAL DETAILS 


