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Máquina de introdução automática de caixões
Técnica de alto nível
AIM 1

De acordo com os desejos do mercado
Uma máquina de introdução de caixões integrada e totalmente automática
é a escolha certa para uma introdução segura de um caixão num forno
crematório de arranque a quente. Esta máquina é utilizada há já muitos anos
em muitos crematórios, com bastante sucesso.
As necessidades do mercado foram tidas em conta, tanto em termos de
design, como de utilização. O sucesso e a reputação deste aparelho, deve-se
à engenharia altamente sofisticada. Graças à utilização da técnica adequada,
o aparelho torna possível transportar o caixão para o forno crematório de
forma muito ergonómica, automática e segura. Isto significa um esforço
mínimo para o operador. A máquina de introdução automática (AIM) pode

AIM 1

ser inteiramente armazenado no interior do DFW 6000.

Duas versões
O AIM está disponível em duas versões:
AIM1: para caixões com fundo liso;
AIM2: para caixões com fundo com traves ou friso ou pernas
Ambas as versões caracterizam-se pela sua facilidade de uso e sólido
desempenho. Isso faz com os aparelhos exijam pouca manutenção e que
sejam por isso muito económicas em termos de custos.

AIM 2

A técnica indicada
Graças à ergonomia e técnica do aparelho, a deslocação de um caixão a partir
do transporte interno no crematório até ao AIM apenas exige um mínimo de
esforço. Ambos os AIMs podem ser fornecidos em combinação com o DFW
6000.

Carrinho de elevação
A DFW Europe possui também um aparelho de transporte hidráulico/
mecânico onde é utilizado um rolo de alimentação. Este carrinho de elevação
é normalmente mais utilizado em instalações de menores dimensões.

O mais inovador fornecedor de equipamentos para crematórios
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Dados técnicos da máquina de introdução automática de caixões (AIM)

Tipo AIM 1:

para caixões com fundo liso

Comprimento máximo caixão:

2.400 mm

Peso máximo:

300 kg

Comprimento estendido:

3.000 mm

Altura máxima:

1.150 mm

Tipo AIM 2:

para caixões com fundo com friso ou pernas

Comprimento máximo caixão:

2.400 mm

Peso máximo:

300 kg

Comprimento estendido:

3.300 mm

Altura máxima:

1.150 mm

Carrinho de elevação:
Comprimento máximo caixão:

2.400 mm

Peso máximo:

250 kg

Altura máxima:

1.150 mm

O mais inovador fornecedor de equipamentos para crematórios

