
Havalı Yağ Boşaltma Deposu
A�r Operated O�l Dra�ner





48x49x113 25

375mm

Havalı atık yağ boşaltma tankı motor ve d�şl� kutusundan boşaltılan atık yağların toplanması �ç�nd�r. 
Teleskob�k hun� �le tank �çer�s�ne atık yağları toplayab�lmekte ve buradak� kullanılmış yağ m�ktarı sev�ye 
gösterges�nden tak�p ed�leb�lmekted�r. 80 Lt depo kullanım kapas�tes� mevcuttur. Teleskop�k hun� sayes�nde 
araç l�fte kaldırılıp tapa sökülerek  kullanılab�lmekted�r. İk� sab�t �k� dönerl� teker sayes�nde hareket kab�l�yet� 
yüksekt�r. Tank �çer�s�ndek� atık yağ tahl�yes� hava �le yapılmaktadır. Tank üzer�nde bulunan emn�yet vent�l� 
aşırı hava basınçlarına karşı koruma sağlar. Paslandırıcı ve parlayıcı sıvılarda kullanılmaması gerek�r.

The waste o�l dra�n bucket �s for collect�ng waste o�l d�scharged from the gear box and motor. The fill rate 
can be mon�tored from the level �nd�cator on the tank. 80 Lt storage capac�ty ava�lable. The veh�cle can be 
l�fted on the l�ft and waste o�l can be dra�ned by telescop�c funnel. It has h�gh mob�l�ty through to two fixed 
and two rotat�ng wheels. Tank d�scharge �s done w�th a�r. The safety valve on the tank prov�des protect�on 
aga�nst extreme a�r pressures. It should not be used �n corros�ve and flammable l�qu�ds.

  HORTUM
UZUNLUĞU

  Hose Length

  KAPASİTE

1,5 Mt

520mm



DİKKAT ! Bel�rt�len depo kapas�tes�n� aşmayınız.

CAUTION ! Do not exceed the tank capac�ty.
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Bu ürün yanlızca atık yağların toplanması �ç�n kullanılmaktadır. Farklı b�r amaç veya sıvılar �le 
(benz�n, mazot, solvent vb.) Kullanılmamalıdır.

For o�l only. Do not use for/w�th : d�esel, petrol(gasol�ne), solvents etc.  

C�hazınızla çalışırken, atık yağların yere dökülmemes�ne d�kkat ed�n�z. 
Atık yağların kontrolü �le �lg�l� yönetmel�klere uyunuz. 

Please take care for env�ronmental safety. And be careful for waste o�l drops.
Always follow the waste o�l regulat�ons.
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Hun� Kullanımı �ç�n;
For funnel us�ng;



Hortum bağlantılarını kontrol ed�n�z ve gevşeyen 
bağlantı veya rekorları sıkılaştırınız.

Tank'ın yan kısmında bulunan sev�ye gösterges�ne 
bakınız ve tank dolu �se boşaltınız.

Manometre saat�n�n çalışıp çalışmadığını kontrol 
ed�n�z. Bozulmuş �se yen�s� �le değ�şt�r�n�z.

Hortumları kontrol ed�n�z, esk�m�ş hortumları 
yen�s�yle değ�şt�r�n�z.

Tekerlekler� kontrol ed�n�z, esk�m�ş tekerler�n�z� 
yen�s� �le değ�şt�r�n�z.

Pompanın genel bakımının yapılması �ç�n yetk�l� 
tekn�k serv�s� başvurunuz.

Pompayı günlük olarak tem�zley�n�z.
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Check the hose connect�on,If there �s a loose 
connect�on, make �t t�ghten.

Look at the level �nd�cator on the s�de of the tank 
and empty �t �f the tank �s full.

Check �f the pressure gauge �s work�ng. If �t �s 
defect�ve, replace �t w�th a new one.

Check the hoses, replace the old hoses w�th a 
new one.

Check the wheels, replace your old wheels w�th 
new ones.

Contact w�th an author�zed serv�ce for general 
ma�ntenance.

Clean the o�l dra�ner da�ly.
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Pompa 'ya hava g�r�ş� yapıldığında manometre 
saat� yükselm�yor.

Hava basma tert�batında bulunan m�n� vana 
kapalı konumda olab�l�r açık konuma get�r�n�z.

Hun� borusu aşağı yukarı hareket etm�yor. Bakal�t c�vata sıkılı poz�syonda kalmış olab�l�r 
kontrol ed�n�z.  

Depo �çer�s�nde basınçlı hava var fakat yağ 
boşalmıyor.

Depo tahl�ye vanası kapalı poz�syonda kalmış 
olab�l�r açık poz�syona get�r�n�z.
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When a�r �s suppl�ed to the o�l dra�ner, the pressure
 gauge does not �ncrease.

M�n� valve on the a�r pump�ng system may be �n 
closed pos�t�on, turn �t to open pos�t�on.

Funnel tube does not move up and down. Check whether the bakel�te bolt �s �n the t�ghtened
 pos�t�on.

There �s pressure a�r �n the tank, but the waste o�l
 does not dra�n.

The tank dra�n valve may have rema�ned �n the 
closed pos�t�on, br�ng �t to the open pos�t�on.
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PLASTIC GASKET

WELDED FUNNEL

1" STEEL STEM VALVE

FUNNEL TUBE

FUNNEL TUBE ORING

FUNNEL PIPE WEDGE

M8X45 NO 2 BAKELITE BOLT

TANK 4290

SAFETY VALVE NIPPLE

SAFETY VALVE NUT

SAFETY VALVE SPRING

SAFETY VALVE SPINDLE

SAFETY VALVE GASKET

SAFETY VALVE BODY

AİR SYSTEM BODY

MANOMETER

1-4 MINI BALL VALVE

NOTCHED NOZZLE

ELBOW

1-2 MINI BALL VALVE

HOSE ADAPTER

HOSE SHELL

3/4 BRAIDED TRANSPARENT HOSE

OIL DISCHARGE PIPE

OIL DISCHARGE PIPE STOPPER

WHEEL WASHER

150X40 WHEEL

SEGMENT

3-8 CLOSED NUT

75X25 WHEEL

3/8 X 20 BOLT

3/8 RONDEL

YELLOW ELBOW

ELBOW NUT

INDICATOR HOSE

FUNNEL PIPE WEDGE ORING

Parça L�stes�

Part L�st

QTY QTYASMB. NO ASMB. NO

3/4 ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM
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