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SEDA 
Singelstation 

ELV DRÄNERINGSSYSTEM 

„Ta en titt på online  
demo video 

 på vår                
hemsida: 

www.olanders.nu “ 

 Hög säkerhetsstandard 

 Överlägsen kvalitet 

 Tryckluftsdriven 

 Utbyggbar 

 Tyst och kraftfull 

 På den Nordisk 
versionen kan 
pumparna utrustas med 
värmeelement 

 Effektiv och fullt 
utvecklad 

 Explosionssäker        
ATEX certifierad 

SEDA Singlestation är den mest avanserade och effektiva 

dräneringsanläggningen för ELV (End of Life Vehicles) på 

marknaden. 

En modern dräneringsanläggning måste uppfylla individuella 
krav och anpassas till redan befintlig utrustning.                  
SEDA Singlestation är ett helintegrerat system med många 
fördelar så som användandet av kraftfulla pumpar (som kan 
utrustas med värmeelement) i kombination med den 
certifierade SEDA Tankborrmaskinen. Våra kunder uppskattar 
den stora öppna arbetsytan, de oräkneliga fälttestade och 
tillförlitliga komponenterna och det stora utbudet av tillval 
som tillåter många olika variationer. SEDA Singelstation 
uppnår en produktivitet på 30-40 fordon per dag. Flyttbar 
trappsektion, svängarmar och uppsamlingsytor i beprövad 
SEDA kvalitet gör stationen komplett. SEDA Singelstation kan 
även anpassas så att den uppfyller era individuella behov 
och krav.  

SEDA Singlestationens basenheter: 

Dräneringsstation 

Fördelar: 

• SEDA Tankborrmaskin 
• SEDA Växellådsborrmaskin 
• Flyttbar trappsektion 
• Hydraulisk tiltande fordonsramp 
• Svängarm för bränsle/oljedränering 

• Kraftfulla pumpar 
 

• Bromsoljekuli 
• Uppsamlingsytor 
• Automatisk slangvinda 
• SEDA plugg 
• SEDA tryckplugg 
• SEDA Bromsoljetänger 
 

mailto:info@olanders.nu
http://www.seda.nu/
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SEDA Singlestation är en All-In-One lösning i toppklass för 

dränering av ELV. 

 

För alla er som är i behov av en station som klarar av 

större kapacitet så rekommenderar vi SEDA 

Dubbelstation. Med den är det möjligt att dränera två 

fordon samtidigt.  

 

Kontakta oss för mer information om SEDA Singlestation 

eller andra SEDA produkter! 

      ORDERINFORMATION  

 
SEDA Singelstation 

Dräneringsstation 

 

 

 

Alternativa produkter: 

SEDA Dubbelstation 

Dräneringsstation 

(tvåbilsdränering) 

SEDA 
Singelstation 

ELV DRÄNERINGSSYSTEM 
Dräneringsstation 

       TEKNISKA DETALJER  

 
Trycklufts behov: 8,5 bar  

 1.400 liter/min  

Konsumtion: 19.000 liter/bil 

Dräneringstid: 8 – 10 min/bil 

Lastkapacitet: 3 ton  

Tryckkraft: 10 ton 

Dimensioner: Längd: 9,0 meter 

 Bredd:  3,4 meter 

 Höjd:  4,3 meter 

Fördelar: 

Flyttbar 
trappsektion 
med 
plattform. 
Möjliggör för 
fler arbets 
positioner. 

Tar liten plats 

Visuell bränslekontroll  

Uppfångningsytor 
för en ren och 
säker arbetsplats  

Kraftfulla och  
robusta pumpar som 
kann utrustas med 
värmeelement 

SEDA Växel- 
lådsborr-   

maskin  
(ATEX-Cert.) 

Dräneringen tar endast    
8 – 10 minuter per fordon 

Hydraulisk tiltande  
ramp hjälper till så 

att 98 % av all 
vätska dräneras 

Välorganiserad  
station genom att 

alla slangar är 
upphängda i 

svängarmarna 

mailto:info@olanders.nu

