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„SEDA Rapid är klar att 
köra direkt!“ 

 

Werner Borgfeldt 
SEDA Quality Manager  

 Luftdriven 

 Ready-to-go system 

 Flexibel 

 Tyst och robust 

 Lätthanterad 

 Dubbelsidig användning 

 Explosionssäker           
ATEX -Certifierad 
Tankborrmaskin 

SEDA Rapid är en enkel, modern och flexibel station som 

är designad för den mellanstora bildräneraren. Det är 

fullt möjligt att på ett miljövänligt sätt dränera upp till      

30 ELV´s per dag på 98% av all vätska.  

Med kompakta mått och SEDAs innovativa 

dräneringsteknologi representerar SEDA Rapid en 

användarvänlig dräneringsstation som är “up-to-date” 

och enkel att installera. Individuella luftdrivna pumpar, 

SEDA Tankborrmaskin och specialverktyg tillåter simultan 

dränering av vätskor vilket gör sparar tid och pengar. 

Stationen kan kombineras med ett urval av olika statiska, 

tiltande eller lyftande ramper eller så klan den bli byggd 

runt er befintliga fordonsramp.                                           

Dubbelsidig användning är också möjlig. 

Två versioner finns: 

  

- SEDA Rapid Basic 
individuellt anpassningsbar 

vid förfrågan 

 

- SEDA Rapid Quick Install 
förmonterad och för snabb installation                                                                                                                             

 

 

Fördelar: 

Dräneringsstation 

Komponenter: 
- SEDA Tankborrmaskin 
- 5 Vakuumpumpar: 
- bensin, diesel, spillolja,  
- kylar- och spolarvätska 
- Svängarm med trattar 
- Vacuum kuli: 
- bromsolja 
- Specialverktyg 
- SEDA universal plugg 
- Ytterligare verktyg/tillbehör 
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En stor fördel med SEDA Rapid (Quick Install) är att 95% 

redan är förmonterat på vår fabrik. Sätt fast i golvet, 

anslut tryckluft och tankar – färdigt! Detta sparar både 

tid och pengar för er. 

 

Som alternativ kan du välja SEDA Rapid system (i.e en 

mobil SEDA Tankborrmaskin med endast en svängarm, 

olika fordonsramper etc.)                                                  

Skicka oss en offertförfrågan!  

      ORDERI NFORMATION  

 
SE-51025 SEDA Rapid 

 

Additional tools: 
SE-527202 Enpelarlyft 

SE-52100   Växellådsborrmaskin 

SE-51312   SOG² 

Alternativ station: 
SE-51027 SEDA EasyDrain 

SEDA 
Rapid 

SE-51025 

       TEKNISKA DETALJER  

 
Tryckluft: 8,5 bar – 1.350 l/min  

Luftförbrukning: 2.900 l/bil 

Dräneringstid: ca 10-12 min/bil* 

Sugkapacitet: Bensin/Diesel: 10 l/min 

 Spillolja: 3 l/min 

 Kylarvätska: 3 l/min 

 Spolarvätska: 5 l/min 

Dimensioner:  6,9 x 3,5 x 4,3 m 

Fördelar: 

Samtidig dränering 
av växel- och 
motorolja i 

dubbeltrattar 

Kompakt dräneringsstation 

Passar olika typer av fordonslyftar 

Explosionssäker 
ATEX-Certifierad 
Tankborrmaskin 

 Dräneringstid:         
ca 10-12 min/bil 

Ordning och reda 
på alla slangar 
med hjälp av  
slangvinda och 
gömda slangar i 
svängarmarna 

Stor arbetsyta med 
förinstallerade 

pumpar på toppen 

Dräneringsstation 

Bränslekontroll 

Dubbelsidig 
användning 

Med enpelarlyft 

Separata pumpar på toppen 

Enkel kontrollpanel 

Dubbelsidig användning 

Kompakt transport 

* Beror på bilens set-up och flödet i anläggningen 
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