
Simples e Eficiente

Design  

No início dos anos 90, a DFW criou o Pulverizador® para melhorar 

e otimizar as condições de trabalho durante o processamento de 

restos das ossadas cremadas. E com sucesso! O Pulverizador® 

da DFW Europe® é um dos processadores de ossadas cremadas 

mais vendidos na Europa e desde o ano 2000, é também vendido 

na China. 

Vantagens

Após a separação das partes maiores de metais ferrosos e não ferrosos, 

o tratamento de ossadas cremadas continua no Pulverizador®. É aqui 

que as partes pequenas que contêm metais ferrosos e não ferrosos 

são separadas das cinzas através de duas gavetas de recolha.  

O Pulverizador® reduz as ossadas cremadas restantes a granulado, 

podendo depois ser armazenadas numa urna para futuro tratamento.

O Pulverizador® oferece muitas vantagens adicionais, a saber:

• Gaveta selável para materiais não ferrosos;

• Tempo de processamento de apenas 90 segundos;

• Enche automaticamente todos os tipos de urnas;

• Operação simples;

• Seguro;

• Os operadores trabalham num ambiente praticamente livre de pó;

•  A gaveta de ossadas cremadas pode ser ajustada de modo a adequar-

se a qualquer tipo de recipiente de cinza;

• Baixos custos de manutenção.

Comprovado

Desde 1991, foram já fornecidos e instalados centenas destas 

instalações. Entre outros, o Pulverizador já foi instalado em: Países 
Baixos, Bélgica, Alemanha, França, Itália, Áustria, Inglaterra, Espanha, 

Irlanda e China.

Pulverizador DFW

DFW
E U R O P E

DFW Europe
Dulleweg 43
1721 PM Broek op Langedijk 
The Netherlands
T: +31 (0)226 342909
F: +31 (0)226 342461
info@dfweurope.com

O mais inovador fornecedor de equipamentos para crematórios



Dimensões: 

Comprimento:  680 mm

Largura: 1.100 mm

Altura necessária:  2.180 mm

Altura incluindo apoio: 1.550 mm

Fonte de alimentação: 2 kW, 400 Volt

Peso total: 300 kg

Dados técnicos do Pulverizador DFW
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