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SEDA
TPF5

N-528195

 Entegre forklift çözümü
sayesinde Mobil

 Tüm SEDA sistemleriyle 
uyumlu.

 Tüm bağlantılar merkezi 
pozisyonda konumlanmıştır.

 Pompalar, göstergeler ve 
doldurma tabancaları 
mevcut.

 Ek tank tesisatı montajına 
gerek yok.

Depolama Tankları:

• Benzin
• Dizel
• Atık yağ
• Soğutma sıvısı (antifriz)
• Cam suyu

Avantajlarınız:

5 depolama tankıyla donatılmış yeni SEDA TPF5 (tank platformu) size ÖTA’lardan 
çıkan çalıştırma sıvılarının toplanması ve muhafazası için herşeyi sunar.

ÖTA arındırma sürecinde benzin ve motor yağı için iki 900 litrelik AI tankı (kirlenmiş 
sıvılar için de kullanılmakta), dizel için bir 900 litrelik AIII tankı, aryca cam suyu ve 
soğutma sıvısı için 2 adet 750 litrelik AIII tankı bir platform üzerine yerleştirilmekte.

Sistemin en büyük avantajı mobil olmasıdır. Özel forklift çatalı yuvaları sayesinde 
platform istenilen yerlere taşınabilir. SEDA’nın profesyonel çözümüyle ÖTA’ların kirli 
sıvılarının depolanması sorunu tek hamlede çözülmüş olunuyor.
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Tank platformu SEDA MDS6 konteynırı ile birlikte tasarlandı. 
Bundan dolayı platformu konteynır içinde taşımak 
mümkün. Taşıma esnasında özel bir düzenek depolama 
hazneleri ile birlikte platformu konteynır içinde 
sabitlemekte.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

N-528195 TPF5 benzin, 

dizel, atık yağ, cam suyu 

ve soğutma sıvısı (antifriz) 
için tank platformu.

Önerilen Sistem:

A-528194 SEDA MDS6 

konteynır komple arındırıcı 

sistem araç lifti ve seçili 

aksesuarlar dahil.

A-528196 MDS6 konteynır & 

TPF5 ‘i yerleştirme sistemi

SEDA
TPF5

N-528195

TEKNİK DETAYLAR

Benzin:

Dizel:

Atık yağ:

Camsil suyu:

Antifriz:

Boyut:

Ağırlık:

Tank kapasitesi:

AI Tank 900 Litre 
AIII Tank 900 Litre 
AI Tank 900 Litre 
AIII Tank 750 Litre
AIII Tank 750 Litre
2,5 x 2,0 x 2,1 m 
1.500 kg (boş) 
4.200 Litre (toplam)

Bütün tanklar da seviye göstergesi, 

havalandırma borusu ve tanker bağlantsı  
mevcut. Dizel ve benzin tanklarına elektrik 

pompaları ve dolum tabancaları dahil.

Avantajlarınız:

1 çift cidarlı 
AIII & 2 AI 
Tank 
(900 Litre) 
dizel, benzin 
ve atık yağ 
için

Kompakt boyut

Seviye göstergesi ve 
her bir tank için 

havalandırma borusu

75 litrelik 2 AIII Tankı (cam 
suyu ve soğutma sıvısı/
antifirz için)

Forkliftle kolay taşıma

Benzin ve dizel için 
elektrikli pompalar 

ve dolum 
tabancaları

Mobil

Sıvı Deposu

Bağlantılar ve arındırıcı 
hortum istasyonu (hızlı 

kaplinleriyle)

Bütün tank tesisatını 
bağlama portu

Patlama Emniyeti

Pompa, sayaç ve 
dolum tabancası

MDS6 Kontaynırı taşımak 
için entegre sistem

Patlama emniyeti 
güvenliği sağlar.




