
 

 

  



 Standardowe wentylatory plastikowe Wentylatory plastikowe z pierścieniem 
 

 
 Tak jak w przypadku 
napędów tak i wentylatory 
WindMaster® podniosły poprzeczkę 
konkurencji. Oferujemy szeroki 
zakres wentylatorów spełniających 
oczekiwania współczesnych klientów. 
Horton oferuje nie tylko 
niezawodność, jakość i wytrzymałość 
niezbędną dla produktu, ale również 
wyjątkową obsługę, wsparcie 
techniczne oraz oczekiwaną od 
Hortona solidność we współpracy. 
Nadszedł czas, aby od wentylatora 
zacząć oczekiwać czegoś więcej. 
Nadszedł czas, aby zwiększać 
wydajność wykorzystując 
wentylatory serii WindMaster®. 

 Zaprojektowane z myślą o 
stworzeniu wentylatora zdolnego 
sprostać zapotrzebowaniu na chłodzenie 
nowoczesnych silników, wentylatory serii 
WindMaster® oferują maksymalną 
wydajność chłodzenia i efektywność 
również dzięki zwiększonej żywotności. 
Zarówno lżejsze jak i bardziej ciche 
wentylatory dostępne są w kilkunastu 
opcjach dla wszelkiego rodzaju 
ciężarówek, autobusów czy maszyn poza 
drogowych pracujących w różnych 
również ciężkich warunkach. 

 Wyjątkowa konstrukcja łopatki 
poprawia przepływ powietrza i 
efektywność pracy 

 Większa trwałość dzięki mniejszemu 
zużyciu elementów silnika i 
wentylatora 

 W pełni przetestowane, aby zapewnić 
maksymalne chłodzenie i trwałość 

 Innowacyjny proces produkcyjne 
pozwalający na wirtualne 
przygotowanie dowolnego elementu 
wentylatora w dowolnym rozmiarze 

 Kompatybilne z wszystkimi napędami 
firmy Horton oraz konkurencji 

Idealne rozwiązanie dla OEM-ów dla 
maszyn nowych oraz dla osób chcących 
zmodernizować maszyny z rynku 
wtórnego 

Standardowy plastikowy wentylator 

Średnica 400 – 864mm 
Standardowy 
otwór 
środkowy 

25 – 178mm 

Konfiguracja 
łopatek 

7, 8, 9, 11, 12 
łopatek 

 

 Ten przeznaczony do pracy w 
ciężkich warunkach wentylator 
wyposażono w pierścień łączący 
dziewięć łopatek na końcówkach w celu 
zmniejszenia turbulencji oraz 
zapewnienia lepszego chłodzenia przy 
równoczesnym zachowaniu 
restrykcyjnych warunków odnośnie 
przepływu powietrza. Jest to idealne 
rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju 
ciężarówek, autobusów czy maszyn 
poza drogowych pracujących w różnych 
również ciężkich warunkach. Projekt 
zoptymalizowano pod kątem dużej 
wydajności i równocześnie cichej pracy 
oraz oszczędności paliwa. 

 Dzięki pierścieniowi łopatki nie 
odkształcają się przy wysokich 
obrotach 

 Wyjątkowa konstrukcja łopatki 
poprawia przepływ powietrza i 
efektywność pracy 

 Zaprojektowane zgodnie z 
wymaganiami nowych silników o 
ograniczonej emisji spalin 

 Kompatybilne z wszystkimi 
napędami firmy Horton oraz 
konkurencji 

Idealne rozwiązanie dla OEM-ów dla 
maszyn nowych oraz dla osób chcących 
zmodernizować maszyny z rynku 
wtórnego 

Wentylator z pierścieniem 

Standardowy 
otwór 
środkowy 

700 oraz 
750mm 

Konfiguracja 
łopatek 

9 łopatek 

 

 

  



Pierwsza klasa wydajności 

Wentylatory kompozytowe Metalowe wentylatory 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Standardowe wentylatory 
kompozytowe serii WindMaster® 
zbudowane są z plastikowych łopatek 
przymocowanych do specjalnych 
metalowych pająków. Dzikęki temu 
uzyskano to co najlepsze z dwóch 
rozwiązań. Dzięki metalowym 
mocowaniom łopatek można je skręcać 
dostosowując kąt nachylenia do swoich 
potrzeb, a plastikowe łopatki obniżają 
wagę i zwiększają efektywność. 
Zaprojektowane do jak najbardziej cichej 
pracy wentylatory serii WindMaster® 
stanowią idealne rozwiązanie dla OEM-ów 
i ich nowych maszyn. 

 Możliwość dostosowania projektu do 
indywidualnych potrzeb czyli 
określonej efektywności, przepływu 
powietrza, chłodzenia 

 Wysoko wydajny metalowy pająk 
umożliwiający formowanie 
plastikowych łopatek 

 Mocny, a równocześnie lekki i 
efektywny kosztowo projekt 

 Kompatybilne z wszystkimi napędami 
firmy Horton oraz konkurencji 

 Innowacyjny proces produkcyjne 
pozwalający na wirtualne 
przygotowanie dowolnego elementu 
wentylatora w dowolnym rozmiarze 

Specyfikacja 
wentylatorów 
kompozytowych 

 

Średnica 864 – 1194mm 
Standardowy 
otwór środkowy 

25 – 178mm 

Konfiguracja 
łopatek 

6 oraz 8 łopatek 

  
 

 Standardowe 
wentylatory metalowe serii 
WindMaster® cenowo 
konkurencyjne produkty 
zaprojektowane w taki sposób, 
aby można było idealnie dobrać 
parametry takie jak rozmiar, 
prześwit łopatek, przepływ 
powietrza, zakres prędkości, 
rozmiar mocowania dla 
konkretnej aplikacji. 
Doświadczeni technicy 
pomagają dobrać odpowiedni 
wentylator. 

 Konstrukcja o wysokiej 
wydajności i niskim 
poziomie hałasu 

 Możliowość wyboru 
kierunku obrotów zgodnie 
lub przeciwnie do ruchów 
wskazówek zegara 

 Pojedyńcze, podwójne lub 
poczwórne mocowania 
łopatek 

 Stalowe lub aluminiowe 
łopatki oraz nitowana 
konstrukcja dla większej 
wytrzymałości 

 Opatentowana konstrukcja 
piasty daje możliwość 
montażu zarówno prostego 
jak i stożkowego 

 Kompatybilne z wszystkimi 
napędami firmy Horton oraz 
konkurencji 

 Powłoka E-Coat zapewnia 
ochronę przed solą 
równocześnie nadając 
wentylatorom połysk 

 

 

Specyfikacja 
wentylatorów 
metalowych 

 

Średnica 254 – 2438mm 
Konfiguracja 
łopatek 

4, 6, 7, 8, 11 
łopatek 

 

Inne zaawansowane wentylatory firmy 
Horton 
Wentylatory modułowe serii Windshift™ i 
Shogun™ 
 Stworzone z myślą o zastosowaniach 
poza drogowych, przemysłowych i innych 
nietypowych aplikacjach wentylatory 
modułowe serii Windshift™ zapewniają 
większą wydajność, maksymalną efektywność 
oraz jeszcze większą elastyczność. Wentylatory 
zostały skonstruowane z wykorzystaniem 
innowacyjnych zatrzasków mocujących każdą 
łopatkę do stalowego gniazda znajdującego się 
na centralnej obręczy. Pozwala to na 
ustawienie konkretnego kąta nachylenia 
łopatki wentylatora co znacznie zwiększa jego 
uniwersalność oraz daje możliwość szybkiego 
testowania różnych prototypowych rozwiązań. 
 W przypadku wentylatorów 
modułowych serii Shogun™ segmenty łopatek 
zostały przynitowane do centralnego dysku w 
celu zwiększenia wszechstronności. Taka 
konstrukcja stabilizuje przepływ powietrza i 
zwiększa efektywność. Dzięki temu stanowią 
doskonałe rozwiązanie dla systemów 
chłodzenia silników spełniających restrykcyjne 
normy emisji spalin stosowanych w segmencie 
maszyn poza drogowych, traktorów, zestawów 
generatorowych, ładowarek, wyposażenia 
stacjonarnego oraz wielu innych. 

 

 



 

 Pracuj z najlepszymi 
 Horton jest liderem w dziedzinie 
niezawodności, obsługi i innowacji. Kompleksowe 
podejście do badań i rozwoju sprawia, że nasze 
produkty na całym świecie spełniają normy nawet 
bardziej restrykcyjne niż te stawiane przez 
nowoczesne silniki o zredukowanej emisji spalin. 
 Napędza nas potrzeba stworzenia produktu 
spełniającego wszelkie wymagania zarówno dziś jak 
i jutro. 

 


