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DFW Cremulator
Simpel en doeltreffend
Ontwerp
De Cremulator® is begin negentiger jaren speciaal door
DFW Europe ontwikkeld om de arbeidsomstandigheden voor
het behandelen van asresten te optimaliseren en met succes.
Inmiddels is de Cremulator® een van de meest verkochte
asmolens in Europa en wordt sinds 2000 ook naar China verkocht.

Voordelen
Na scheiding van de grotere ferro- en niet-ferrodelen vindt de
verdere asbehandeling plaats in de cremulator. Hierin worden de nietferrohoudende metalen en de kleine ferrohoudende delen door middel
van twee opvanglades gesepareerd van de ingevoerde asresten. De
Cremulator® zal de overgebleven asresten vermalen tot een poeder dat
in een asbus kan worden opgeslagen tot verdere behandeling.
De cremulator biedt tevens vele additionele voordelen, te weten:
• Afsluitbare non-ferro lade;
• Procestijd van slechts 90 seconden;
• Automatisch vullen van urn of blik voorzien van vlakke bodem met
een maximale hoogte en breedte van 24 cm.;
• Trechtermaat om urn of blik te vullen van 50 of 100 mm.;
• Simpel te bedienen;
• Veilig;
• Bedieningspersoneel werkt in een nagenoeg stofvrije omgeving;
• De aslade kan aangepast worden aan elk type aspan;
• Lage onderhoudskosten.

Bewezen
Sinds 1991 zijn honderden van deze installaties geleverd en geïnstalleerd. U vindt onze Cremulator® onder andere in: Nederland,
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Engeland, Spanje,
Ierland en China.
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Technische Specificaties DFW Cremulator

Afmetingen:
Lengte

680 mm

Breedte

1.100 mm

Benodigde hoogte

2.180 mm

Hoogte met voeten

1.550 mm

Aansluitwaarde

2 kW, 400 Volt

Totaal gewicht

300 kg
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