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SEDA 
EasyDrain 

SE-51026 

„Lättinstallerad och 
snabb. SEDA EasyDrain 

tillhör en av SEDAs bästa.” 
 

Werner Borgfeldt 
SEDA Quality Management  

 Kompakt och enkel 

 Lätthanterad  

 Förinstallerad teknik 

 Kraftfull och hållbar 

 Enkelt underhåll 

 Extra utrustning 

 Flexibel och säker 

 Explosionssäker  
ATEX certified 
Tankborrmaskin 

SEDA EasyDrain är den ideala lösningen för en säker och 

snabb dränering av End of life vehicles (ELV). Individuella 

pumpar och specialverktyg möjliggör att 98% av alla 

vätskor dräneras säkert och effektivt. 

SEDA EasyDrain är ett framgångsrikt koncept, speciellt 

framtagen med fokus på den mindre bildemonteraren. 

Den tekniska och ekonomiska utmaningen låg i att hitta 

den optimala lösningen på kombinationen ren, effektiv, 

snabb och ekonomisk. SEDA EasyDrain uppfyller alla 

dessa krav. 

Med SEDA EasyDrain kan upp till 30 fordon per dag  

dräneras. Den patenterade SEDA teknologin dränerar 

upp till 98% av alla vätskor utan att spilla en droppe. 

Versioner:                                                                         

SEDA EasyDrain Basic                                                                            
(SEDA Tankborrmaskin „Heavy Duty“  med 2  svängarmar)     

SEDA EasyDrain Compact 
(SEDA Tankborrmaskin „Heavy Duty“  med 2  svängarmar)      

SEDA Customized där vi erbjuder en skräddarsydd lösning                                                                   

SEDA EasyDrain erbjuder 2 valfria pumpkombinationer:  

- PD version: en pump för bensin och diesel 

- CS version: en pump för kylarvätska och spolarvätska 

 

 

Fördelar: 

Dräneringsstation 
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SEDA EasyDrain innehåller en SEDA Tankborrmaskin 

“Heavy Duty”, upp till 4 vakuumpumpar för bensin 

och/eller diesel, kylarvätska och/eller spolarvätska, 

specialverktyg (inkl. Tryckplugg) för snabbdränering av 

bromsolja och kylarvätska. 

 

SEDA EasyDrain är ett väldigt flexibelt system som kan 

kombineras med olika typer av lyftanordningar så som 

enkla bockar, enpelarlyft, dubbelpelarlyft eller saxlyft. 

      ORDERINFORMATION  

 
SE-51026  SEDA EasyDrain 

 Compact 

 

Tilläggsutrustning: 
SE-51312  SEDA SOG² 

 

Alternativ station: 
SE-51050  SEDA DrainTower 

SEDA 
EasyDrain 

SE-51026 

       TEKNISKA DETALJER  

 
Tryckluft:    8,5 bar  

   1.000 liter/min  

Luftförbrukning:   3.260 liter/bil 

Dräneringstid:   ca12 min/bil 

Sugeffekt:   bensin/diesel: 10 l/min 

   spillolja: 3 l/min 

   kylarvätska: 3 l/min 

   spolarvätska: 5 l/min 

Platsutrymme:   7,0 x 3,8 x 4,0 m 

Uppfångningsomr.: 4,8m x1, 8m x 0,06m 

Fördelar: 

Dubbeldränering 
av växellåds- och 
motorlolja genom 
dubbeltrattar 

Kompakt dräneringsstation 

Pumparna  skyddas av ett kompakt skal, 
lättåtkommligt och enkelt att serva  

Uppfångningsytor för  en 
ren och säker arbetsplats 

Olika fordonslyftar  

Explosionssäker  
ATEX certifierad 
Tankborrmaskin 

Dräneringstid:                   
ca 12 minuter/bil 

Välorganiserad station genom att alla 
slangar är upphängda i svängarmarna  

Vakuummätare för 
kontroll av alla 

vätskor.  
 

Vätskekontroll 

Dräneringsstation 
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