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PRODUCTINFO
Werkplaatsapparatuur, producten, accessoires

Seda haalt laatste 
druppel uit het wrak
Zelden is een branche in zo’n korte
tijd geprofessionaliseerd als de
autodemontagebranche. Nu al
wordt 85% van het autogewicht
gerecycled en dit aandeel moet ver-
der groeien tot 97% in 2007. Om
wrakken in korte tijd efficiënt te
ontmantelen heeft het autodemon-

tagebedrijf niet alleen vaardige
handen nodig, maar ook geavan-
ceerde apparatuur. Amtech uit
Almere is één van de specialisten
op dit gebied en heeft het comple-
te aanbod aan equipment voor de
autodemontagesector nu onderge-
bracht in een dochteronderneming

Met de Seda drooglegunit kunnen 5 tot 6 auto’s per uur voor 95% worden
ontdaan van alle vloeistoffen, inclusief de remvloeistof. Bij Auto Demontage
Bedrijf Ooyevaar in Blokker installeerde Amtech onlangs deze ‘drooglegunit’.
Men roemt het schone werken met deze apparatuur.

Veel versnellingsbakken hebben geen aftapplug. Seda leegt ze toch. Een
scherpe boor priemt er een gat in. De olie die er vervolgens uitloopt wordt
direct afgezogen via een rubberen mof, die hier voor de foto verwijderd is.

genaamd Brouwer Equipment.
Men levert als importeur recht-
streeks aan de demontagebedrij-
ven. De nieuwste aanwinst in het
programma is de ‘drooglegunit’
van de Oostenrijkse fabrikant Seda.
Hiermee kan op uiterst productie-
ve wijze het wrak voor 95% van
alle aanwezige vloeistoffen worden
ontdaan.
De apparatuur werkt volledig
pneumatisch zodat vonkvorming
en dus onveilige situaties voorko-
men worden. Het wrak wordt op
een hefbrug geplaatst waarna de
motorolie, versnellingsbakolie,
koelvloeistof, remolie, ruitens-
proeiervloeistof, benzine en diesel-
olie worden opgevangen. Dat
gebeurt met opvangtrechters op
zwenkarmen en afzuigsystemen.
Ingenieus is de oplossing om trans-
missies zonder aftapplug van hun
olie te ontdoen. Met een scherpe
boor wordt er een gat in gemaakt,
waarna een rubberen mof zich om
de opening sluit en de olie via de
boorhouder wordt afgezogen.
Dezelfde procedure wordt toege-
past bij de brandstoftank (veilig en
reukloos). Het compleet ‘legen’ van
een wrak neemt niet meer dan 10
minuten in beslag. Alle vloeistof-
fen worden automatisch getran-
sporteerd naar opslagtanks met
niveaubewaking.
Autodemontagebedrijven nemen
met de toepassing van deze appa-
ratuur niet alleen een voorsprong
op komende nòg strengere milieu-
normen, maar plukken er ook
direct de vruchten van. Zo werkt

men aanzienlijk schoner (ook goed
voor de motivatie van het perso-
neel) en heeft men hogere inkom-
sten van de opgevangen vloeistof-
fen. Eén van de trotse gebruikers
van de Seda drooglegunit, Auto
Demontage Bedrijf Ooyevaar in
Blokker, geeft een treffend voor-
beeld: “Remolie vangen we nu
bijna volledig op. Daar krijgen we
€ 13,- per liter voor. Zonder de
Seda-apparatuur loont het niet om
de remolie te verwijderen.”
Binnenkort zal  de Seda-droogleg-
unit ook in staat zijn om airco’s te
legen. Ooyevaar juicht dat toe. “Nu
verdwijnt het koelmedium in de
lucht en dat moeten we snel een
halt toe roepen.” Overigens blijft
Seda innoveren. Men is zelfs al in
staat om hydrauliekolie uit schok-
dempers te verwijderen. Behalve de
complete drooglegunit levert Seda
een omvangrijk assortiment aan
losse equipment voor het verwijde-
ren en opslaan van vloeistoffen.
Directeur Frans Brouwer van
Brouwer Equipment meldt dat ook
Auto Recycling Nederland erg
enthousiast is over het systeem. De
eerste vier units zijn inmiddels
operationeel en de belangstelling
van andere demontagebedrijven is
groot. “Wie nu niet investeert in
de toekomst, mist straks de recy-
clingboot”, zo vat Brouwer het
belang van investeren in milieuap-
paratuur kernachtig samen. ●
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