
Inteligentná továreň od spoločnosti Dreame Technology prekonáva bariéru sacej rýchlosti 
a začína hromadne vyrábať motory pre vysávače s rýchlosťou 150 000 ot./min 

 

SUZHOU, Čína, 20. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Popredná technologická značka pre inteligentné 
domácnosti, Dreame Technology (ďalej len Dreame), ponúkla prvý pohľad na svoju továreň na výrobu 
inteligentných motorov s kapacitou na hromadnú výrobu vysokorýchlostných motorov, ktoré môžu 
dosiahnuť 150 000 ot./min. A budú súčasťou pripravovaného bezdrôtového modelu vysávača, ktorý má 
byť vydaný v marci 2021. 

V roku 2020 spoločnosť Dreame úspešne vyvinula vysokorýchlostné motory vysávačov, ktoré dosahujú 
150 000 ot./min., čím prekonala technickú bariéru na trhu, ktorá bola 125 000 ot./min, a tým môže 
poskytnúť oveľa silnejší sací výkon. Keďže je nová továreň v prevádzke, rozšírila sa na šesť výrobných 
liniek a dosiahla ročnú výrobnú kapacitu štyri milióny. Táto nová inteligentná továreň začala vyrábať 
najvýkonnejší vysávač v produktovej rade spoločnosti Dreame. 

„Spoločnosť Dreame vstupuje do obdobia rýchleho rastu a ukazuje veľký potenciál pre budúci rozvoj. 
Spoločnosť trvá na nezávislých inováciách a rýchlo si získala výhody v oblasti základného výskumu a 
vývoja. Dreame bude kráčať v novej ére výroby celej jednotky a inteligentnej výroby," uviedol Yu Hao, 
zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Dreame. 

 

K tímu Dreame, ktorý vedie Smart Factory, sa pripájajú odborníci z oblasti výskumu a vývoja motorov, 
laboratórií, strojárstva, kvality strojov, dodávateľského reťazca, financií a ľudských zdrojov. Úzka 
spolupráca a tímová práca sú pre plynulý chod továrne na výrobu motorov nevyhnutné, pretože všetci 
spoločne pracujú na riešení problémov, zabezpečení kvality motorov a koordinácii dodávateľského 
reťazca a dodávok. 

Pretože spoločnosť Dreame naďalej dodáva na medzinárodnom trhu vysoko výkonné a 
konkurencieschopné produkty, celkový počet patentov dosiahol 248. Vďaka presnosti inžinierov 
spoločnosti Dreame, ktorý predtým pôsobili v leteckom priemysle, dosahuje inteligentná výroba vrátane 
automatizovanej výroby a mechanizovaných operácií tiež vysokú presnosť. 

„Spoločnosť Dreame dúfa, že super vysávače s motormi bez kefy s rýchlosťou 150 000 ot./min môže byť 
prospešné pre čoraz viac rodín. Každý si zaslúži vyskúšať špičkové technológie za dostupné ceny, a to je 
to, o čo sa spoločnosť Dreame usiluje - zmena sveta pomocou inovatívnych technológií a výroba strojov 



budúcnosti s cieľom preskúmať nekonečné možnosti v priemysle inteligentnej servisnej robotiky," uviedol 
Yu Hao. 

O spoločnosti Dreame Technology 

Spoločnosť Dreame Technology, založená v roku 2015, je inovatívna značka s víziou zvyšovať kvalitu 
života globálnych používateľov so zameraním na vysokovýkonné čistiace prístroje využívajúce 
astrodynamické technológie. Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Twitter. 
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