
Aplicação inteligente de tecnologia

Solução à medida  

Nos últimos anos, a DFW Europe criou diversas soluções, personalizadas e de 

acordo com os desejos dos clientes, para o processamento da ampla gama 

de cinzas que restam após o processo de cremação. A DFW Europe criou uma 

mesa de processamento de ossadas cremadas que cumpre os requisitos e 

normas atuais (ambientais).

Segurança no trabalho

A bancada da mesa de processamento de ossadas cremadas possui suficiente 
iluminação para permitir que os operadores efectuem seu trabalho. O 

potente sistema de vácuo incorporado cria um fluxo de ar que é dirigido para 
longe do operador, permitindo assim o efetuar o trabalho num ambiente 

limpo e seguro. Depois de as partículas ferrosas terem sido separadas 

manualmente, o processamento posterior das ossadas cremadas é 
efetuado no pulverizador.

É aqui que as partículas ferrosas e não ferrosas mais pequenas 

são separadas dos restos de ossadas cremadas que foram 

introduzidas no Pulverizador©. De seguida, o pulverizador 

reduz os restos de ossadas cremadas a granulado  que poderão 

então ser colocadas na urna escolhida (consultar folheto do 

pulverizador).

Trabalho higiénico

De forma a manter a higiene durante o processamento dos 

restos de ossadas cremadas, a mesa de processamento destas, 

a DFW possui quatro componentes:

•  Um potente sistema de vácuo embutido numa caixa de 
filtragem selada;

• Um filtro de partículas embutido na caixa de filtragem;
• Um sistema de condução do ar filtrado para o exterior;
•  Bancada em RVS com espaço suficiente para efetuar as 

diversas tarefas;
•  Espaço de armazenamento para o filtro de partículas em 

combinação com o cremulator;
• Uma gaveta para o armazenamento das diversas ferramentas.
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Dimensões da mesa de processamento: 

Profundidade:   500 mm 

Altura:    860 mm 

Largura:   1.200 mm

Fonte de Alimentação: 220V

Dados Técnicos da Mesa de processamento de ossadas cremadas DFW
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