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

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
SEDA

DrainTower
S-51050

 Kolay bakım

 Pnömatik kontrol paneli

 Kompakt ve temiz

 Her an kullanıma hazır

 Ön montajlı ekipmanlar

 Güçlü pompalar

 Esnek ve güvenli 

 Patlama riskine karşı 
ATEX sertifikalı tank
matkabı

Avantajlarınız:

DrainTower’da kanıtlanmış SEDA teknolojisi verimli tasarım konseptiyle kombine 
edilmiştir. Kullanıcıya en yüksek güvenliği sunmak ve çevreyi maksimum seviyede 
korumak; SEDA DrainTower modern ÖTA geri dönüşüm şirketlerinin bütün ihtiyaçlarını 
karşılar. 

İki farklı versiyon mevcut:
- SEDA DrainTower single
- SEDA DrainTower double

Rapid (Hızlı) serimizin takipçisi olan DrainTower, şimdi çok 
daha etkin ve kompakttır. Tam fonksiyonel SEDA 
DrainTower double versiyonunun (iki çalışma istasyonuna 
göre de uygun) ve yer tasarrufu sağlayan ekonomik 
single versiyonunun ön montajları fabrikamızda 
yapılmakta. Bu da montaj esnasında zaman ve para 
tasarrufu sağlamakta

ATEX-sertifikalı HD 
tank delme
matkabı, güçlü
pompaları ve
kanıtlanmış drenaj
aletleri,
atık yağ, 
benzin/dizel, 
fren sıvısı, soğutma 
ve cam suyunun 
hızlı ve güvenli
boşaltımını sağlar.
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Single veya double versiyonunun hangisini kullandığınız
önemli değil, SEDA’nın DrainTower’ı ile her durumda iyi
bir ürüne sahipsiniz. Daha kolay montaj, büyük çalışma
alanı, bütün araç rampalarına uyumlu (sabit, tek, ikiz
veya makaslı kaldırma) istasyon hepsini yapabilecek
kabiliyettedir. Ayrıca tekli istasyonu ikiz istasyona
genişletmenin kolay yolu da mevcut.

Aşağıdaki ek özelliklere bakınız!

SİPARİŞ BİLGİLERİ

S-51050 SEDA Drain Tower
single

S-51051 SEDA Drain Tower
double

Ek cihazlar:
S-51312 SEDA SOG²
Alternatif istasyonlar:
S-51027 SEDA EasyDrain

SEDA
DrainTower

S-51050

TEKNİK DETAYLAR

Hava gereksinimi: 8,5 bar – 1.210 l/dk.
Hava tüketimi: 2.850  l/araç
Arındırma süresi: ort. 10-12 dk./araç*
Sıvı drenajı: Benzin/Dizel: 14 l/dk.

Atık yağ: 3 l/dk.
Soğutma Suyu: 3 l/dk.
Cam suyu: 5 l/dk.

Ambalajlı ölçüleri: 2,3x1,2x1,2 m (s)
Ağırlık: 330kg (s) 600 kg (d)

Avantajlarınız:

Bütün sıvıların drenajı 
için akıllı pompa 
kombinasyonlarıl

İstasyonun kompakt boyutlarından dolayı geniş çalışma alanı

Pompalar kompakbir
gövde ile 
korunmakta; arka 
tarafta yer alan kapı 
sayesinde rahat 
erişim ve kolay 
bakım imkanı.

Patlama riskine karşı 
korumalı ATEX 

Sertifikalı depo 
delme matkabı

Araç başına ort. 10-12 
dak. arındırma süresi

Tüm sıvıları  
sayaçla basit 

ve güvenli 
kontrol 

fonksiyonu

Hurda Araç 
Arındırma Sistemi

Giriş çıkış bağlantıları 
en üstte

*aracın tertibatına ve akım operasyonuna göre değişir.

Kolay Bakım

Organize Hortumlar

Vakum tüm pompaları 
gösterir
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