
 

Wymienne napędy wentylatorów, dwubiegowe oraz 

typu Start/Stop 

  Proponowane napędy  to najlepsze 
zaawansowane rozwiązania. Niezależnie od 
modelu jaki zostanie wybrany, nasze napędy 
zapewniają najwyższą wydajność oraz 
niezawodność. Seria DM Advantage była 
testowana przez dwa lata w najwyższych 
temperaturach panujących w komorach 
silników. Badania były przeprowadzone w 
ponad 410 samochodach ciężarowych dając 
przejechany dystans 85 milionów mil. 
Unikatowa konstrukcja napędów DM 
Advantage to przede wszystkim łożyska klasy 
premium. Takie łożyska wykazują o 67% 
mniejsze zużycie przy przebiegu 200 000 mil. 
Poprawione uszczelniacze łożyska dają aż 40% 
dłuższą żywotność.  
 Każdy napęd DM Advantage jest 
wspierany przez 3 letni program ograniczonej 
gwarancji (349 804mil) – w przypadku 
pojazdów dopuszczonych do ruchu 
drogowego.  
Seria DM Advantage zapewnia: 

 Dłuższy czas pracy 

 Oszczędność paliwa 

 Mniejszy poziom hałasu 

 Lepsza wydajność silnika 

 Utrzymanie płynu chłodzącego na 
optymalnym poziomie 

 Zwiększoną niezawodność silników o 
dużej mocy 

 Łatwość montażu oraz wykonywania 
przeglądów okresowych 

 

 
Regenerowane (reman) napędy wentylatorów. 
Rygorystycznie testowane napędy wentylatorów zostały 
przeprojektowane do tej samej specyfikacji co najnowsze modele. 
Przestarzałe i uszkodzone części w wentylatorach podlegają wymianie 
na nowe, zapewniając najwyższą jakość.  Oznacza to, że użytkownik 
uzyskuje najnowszą technologię oraz solidną gwarancję w rozsądnej 
cenie. 

 



 

Wymienne napędy wentylatorów, dwubiegowe oraz typu Start/Stop 

 

Napęd wentylatora typu Włącz/Wyłącz: 
Napędy DM Advantage załączane są przy znacznym wzroście 
temperatury oraz wyłączane w momencie ochłodzenia otoczenia. 
Lekka konstrukcja oraz wysoki moment obrotowy pozwala na 
napędzanie dużych wentylatorów. Dodatkowym atutem jest 
uproszczona budowa zmniejszająca awaryjność produktu. 
 

Specyfikacja napędu typu Włacz/Wyłącz 

Rodzaj załączania Sprężyna bimetalowa 
Ciśnienie powietrza potrzebne do rozłączenia 90 PSI [620.5kPa] 
Moment obrotowy 271[Nm] 
Średnica tarczy ciernej 200.6[mm] 
Dopuszczalna średnica łopatek wentylatora 813[mm] 
Zakres mocy silnika 250-600[kW] 
Minimalna grubość tarczy ciernej 5.76[mm] 

 
 
Dwubiegowy napęd wentylatora: 
Model dwubiegowy napędów DM Advantage naprzemiennie 
przełącza się z pracy elektrycznej na pracę mechaniczną za pomocą 
czujnika. Podczas pracy elektrycznej napęd obraca wentylatorem 
na niższych obrotach dając mniejszy hałas. Pozwala to także na 
pozyskanie z silnika większej mocy do układów dodatkowych. 
Zmniejsza to również ilość pyłów i zanieczyszczeń przechodzących 
przez chłodnicę. Kiedy nadchodzi potrzeba intensywnego 
chłodzenia, napęd przechodzi na tryb mechaniczny. W zimniejszych 
klimatach daje to szybsze rozgrzewanie silnika. Tego typu napędy 
są idealnym rozwiązaniem w  pojazdach o małej ilości powietrza 
naporowego lub całkowitym jego braku. 
 

Specyfikacja napędu typu dwubiegowego 

Rodzaj załączania Wolne obroty załączane 
elektrycznie z możliwością 
mechanicznej blokady 

Zakres mocy silnika Aż do 410[kW] (Powyżej tej mocy 
prosimy o kontakt) 

Dopuszczalna średnica łopatek 
wentylatora 

W zależności od zastosowania 

Wymagania naporu powietrza Minimum 620.5[kPa] 

 
 

Łożyska klasy Premium oraz zwykłe 
łożyska 
Łożyska w napędach DM 
Advantage: 

 14 elementów tocznych 
na rząd 

 Przenoszenie większych 
obciążeń 

 Podwójne uszczelniacze Viton 

 Wymiary: 45x85x39[mm] 
 

Zwykłe łożyska: 

 Łożyska zwykłe (potrzeba 
dwa) 

 10 elementów tocznych 
na rząd 

 Podwójne uszczelniacze Viton 

 Wymiary: 45x85x19[mm] 
 
 

 

 


