
 Traktor pre pálenie plameňom a plazmou 

 Systém DRAGON  je určený na prepravu rôznych typov  
 plameňových rezacích horákov o priemere 28 až 35 mm  
 rukoväť (1-1 / 8 "1-3 / 8") vykonáva kvalitný rez stroj je určený 
 na pálenie a zrážanie hrán v rôznych aplikáciách. 

DRAGON Oxy-Fuel pre plameň 

 Vysokorýchlostné plazmové rezanie a zrážanie hrán je k dispozícii prostredníctvom 
 Dragon HS 

DRAGON HS pre plazmu 

DRAGON Cutting Track Carriage



Základné vlastnosti a výhody : 
 

• State-of-the-art, digitálne riadená trajektória horáku  
 

• Delenie a úkosovanie až do 45° uhla ( tiež pralelne pomocou 2 
horákov ) 

 

• Rýchlo upínací držiak horáku pre priemer horáku od 28mm do 
35mm 

 

• Pokročilá regulácia rýchlosti zavedený system digital PID 
regulátor 

 

• LED display s odčítaním aktuálnej rýchlosti s nastavenou rýclosťou  
a so zobrazením správy 

 

• Tuhé tepelno-odolné prevedenie  
 

• 2-poháňané kolesá s auto-brzdením hnacej jeddnotky  
 

• Rýchloupínacie disky vypínač pre jednoduché premiestnenie  
 

• Beží na vodiacej lište alebo priamo na obrobku  
 

• Pripojiteľné koľajnice tvoria rôzne dĺžky   
 

• Široký sortiment voliteľného príslušenstva pre celý rad aplikácií 
ako sú držiaky na stroj upínanie horákov , rozdeľovače , kružidlo 
atď. 

 
Technical  špecifikácia 

 Dragon Dragon hS 
Napájanie ~ 115–230 V, 50–60 Hz ~ 115–230 V, 50–60 Hz 
Výkon 20 W 20 W 
Vhodnosť pozície horizontal horizontal 
Rozmery horáku 28–35 mm (1.10–1.38’’) 28–35 mm (1.10–1.38’’) 
Výška horáku 8 mm (0.31’’) 8 mm (0.31’’) 

 
Rýchlosť 0–150 cm/min 

(0–59 in/min) 
10–300 cm/min 
(4–118 in/min) 

Váha 16.8 kg (37.0 lbs) 16.8 kg (37.0 lbs) 
 
 

Rozmery: 

 



Štandardné príslušenstvo pre Dragon a Dragon hS 
 
 

 
 

RAM-0475-07-00-00-0 
580 mm (22.8’’) Ozubená tyč  

 

PWG-0475-09-00-00-0 
Protizávažie 1.3 kg (2.9 lbs) 

 

UCW-0475-28-00-00-0 
Štandardný držiak horáku  
s nastavením uhla 

 

Napájací kábel 
3m (9,7 ft) 

 
 

Voliteľné príslušenstvo pre Dragon a Dragon hS 
 

 
 

TRO-0475-13-00-00-0 
Vodiace lišty 1800mm (70,9”) V” 
Centrálna vodiaca drážka 152mm (6”) 

 

ZSP-0475-56-00-00-0 
Dvojitá magnetická 
jednotka 

 

RAM-0475-23-00-00-0 
1000mm (39.4”) Ozubená tyč 

 

PWG-0475-10-00-00-0 
Protizávažie 2,6kg (5,7lbs) 

 
 
 

 
ZCS-0475-28-10-00-0 
Štandardný držiak horáku 
28–35 mm (1.10–1.38’’) 

 
 
 
 

 
 

PDT-0475-26-00-00-0 
Pohyblivá opora 

 
 

 
 

CYR-0475-22-00-00-0 
Kružidlo - nástavec 

UCW-0475-08-00-00-0 
Presný držiak horáku s 
nastavením uhla a výšky  

UCW-0475-15-00-00-1 
Pohyblivý držiak horáku 

 
 
 
 
 

 
 

PDT-0475-34-00-00-0 
Držiak káblu 



 

 
 

 
 

OSL-0475-54-00-00-0 
Tepelný ochranný kryt ľavý 

 
OSL-0475-55-00-00-0 
Tepelný ochranný kryt pravý 

 
OSL-0475-53-00-00-0 
Spodný ochranný tepelný kryt 

 
 
 

Voliteľné príslušenstvo pre rezanie plameňom 
 

Typ plynového ovl. Metrický Anglický 
Manifold 2x2 RZD-0475-64-00-00-0 RZD-0475-68-00-00-0 
Manifold 2x3 RZD-0475-63-00-00-0 RZD-0475-67-00-00-0 
Manifold 3/3 RZD-0475-74-00-00-0 RZD-0475-73-00-00-0 
Manifold 2x2 
with cut-off valve 

 
RZD-0475-65-00-00-0 

 
RZD-0475-70-00-00-0 

Manifold 2/3 
with cut-off valve 

 
RZD-0475-66-00-00-0 

 
RZD-0475-69-00-00-0 

Manifold 3/3 
with cut-off valve 

 
RZD-0475-72-00-00-0 

 
RZD-0475-71-00-00-0 

 
 
 
 

UCW-0475-61-00-00-0 
Mechanický držiak horáku 
φ 30mm (1.18”) 

 
UCW-0475-42-00-00-0 
Mechanický držiak horáku 
φ 35mm (1.38’’) 

 
 
 
 
 

Voliteľné príslušenstvo pre plazmu (Dragon hS) 

UCW-0475-59-00-00-0 
Presne nastaviteľný držiak 
φ 30mm (1.18”) 

UCW-0475-42-00-00-1 
Presne nastaviteľný držiak φ 
35mm (1.38”) 

 
 

 

 
 
 

ZSP-0475-58-00-00-0 
Spínač štartovania oblúka 

KBL-0475-58-05-00-0 
Kábel pre ovládanie palzmy 

 

                 

                       ZVÁRACIA  TECHNIKA 
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