
  

Napędy elektromagnetyczne EC450 oraz EC600 

  Wysoce zaawansowana budowa 
elektromagnetycznych napędów wentylatorów 
EC450 oraz EC600 dostarcza efektywne chłodzenie 
spełniając wymagania teraźniejszych silników 
wysokoprężnych. Bezpoślizgowe działanie 
napędów to odpowiedź na wymagania chłodzenia 
w średnio ciężkich samochodach ciężarowych, 
autobusach oraz w zastosowaniach poza 
drogowych. 
 
Precyzyjna kontrola, maksymalna efektywność 
 Precyzyjna kontrola temperatury pozwala 
załączać napęd tylko wtedy, kiedy potrzeba – 
około 10% czasu pracy. Oznacza to, że pojazd 
pracuje z większą oszczędnością paliwa przez 90% 
czasu. Taka oszczędność daje możliwość lepszego 
wykorzystania mocy silnika. 
Napędy EC450 oraz EC600 są proste w montażu 
oraz nie wymagają przeglądów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozwiązania wspomagające chłodzenie 
Napędy elektromagnetyczne typu 
włącz/wyłącz.  Zaprojektowane dla silników 
wysokoprężnych w średnio ciężkich 
samochodach ciężarowych, autobusach oraz 
w zastosowaniach poza drogowych. 
Rozwiązanie godne zaufania od firmy Horton! 

 



 Specyfikacja napędów elektromagnetycznych 

  EC450 EC600 

Napęd Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny 
Waga napędu: 5.9[kg] 8.0[kg] 
Moment 
obrotowy: 

96[Nm] 170[Nm] 

Zakres mocy 
silnika: 

37-205[kW] 37-205[kW] 

Użycie mocy w 
trybie 
wyłączonym: 

0[kW] w 
porównaniu do 1.1-
1.5[kW] przy 
napędach 
konkurencyjnych 

0[kW] w porównaniu 
do 1.1-1.5[kW] przy 
napędach 
konkurencyjnych 

Zasilanie: 12V 4A; 24V 2A 12V 4.5A; 24V 
niedostępne 

 

 

 

Wyższa sprawność silnika oraz oszczędność paliwa 

  

Rozwiązanie firmy Horton Korzyść 

Napęd 
elektromagnetyczny 

Brak potrzeby zasilania 
powietrzem; idealny przy 
braku hamulców 
pneumatycznych 

Typ włącz/wyłącz Efektywne chłodzenie przy 
zwiększonej oszczędności 
paliwa. 
Mniejsze opory. 
Szybka reakcja w przypadku 
wymaganego chłodzenia. 

Precyzyjna kontrola 
temperatury silnika 

Niższa emisja spalin. 
Szybkie rozgrzewanie silnika. 
Lepsze osiągi układu 
nagrzewania kabiny. 

Bezobsługowość Wysoka niezawodność. 
 

Zastosowanie 
Począwszy od miejsc o dużym natężeniu ruchu 
aż po wszystkie warunki pogodowe, oba napędy 
elektromagnetyczne są zaprojektowane tak aby 
sprostać wymaganiom użytkownika. Spełniają 
także normy środowiskowe podczas pracy w 
średnio ciężkich samochodach ciężarowych, 
autobusach oraz sprzęcie o przeznaczeniu poza 
drogowym. 
 
Wybierz lidera 
Firma Horton posiada ponad 55 lat 
doświadczenia, nieustannie świadcząc swoje 
usługi, niezawodne oraz innowacyjne produkty. 
Firma Horton jest światowym producentem 
rozwiązań chłodzenia silników spalinowych. 
Rozwój firmy oraz nieustanne badania 
prowadzone są pod kątem spełnienia coraz 
bardziej oszczędnych silników spalinowych.  

 


