
Тази количка е предназначена за различни видове газо-кислородни горелки с диаметър  
28-35mm (1-1/8” to 1-3/8”) 

DRAGON за газо-кислородно рязане

DRAGON за  високоскоростно 
плазмено рязане 

DRAGON за високоскоростно плазмено рязане и крайцване на листов материал

DRAGON КОЛИЧКА ЗА РЯЗАНЕ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ
Dragon Dragon HS

Напрежение ~ 115–230 V, 50–60 Hz ~ 115–230 V, 50–60 Hz
Мощност 20 W 20 W
Работна позиция Хоризонтална Хоризонтална
Диаметър на 
горелката 28–35 mm (1.10–1.38’’) 28–35 mm (1.10–1.38’’)

Клиренс 8 mm (0.31’’) 8 mm (0.31’’)

Скорост 0–150 cm/min 
(0–59 in/min)

10–300 cm/min 
(4–118 in/min)

Тегло 16.8 kg (37.0 lbs) 16.8 kg (37.0 lbs)

Основни функции и предимства:
•	 Цифрово управление на движението на горелката
•	 Рязане и крайцване до 45° с една или  2 горелки
•	 Бързосменяем държач за горелката с диаметър от 28 до 35 мм
•	 Система за контрол на скоростта 
•	 LED дисплей за визуализация на действителната и зададената 

скорост
•	 Температуроусточив корпус
•	 Двуосна количка с динамично спиране
•	 Лесно повторно позициониране
•	 Движи се по релса или директно върху детайла
•	 Възможност за наставяне на релсите
•	 Допълнителни аксесоари за различни приложения, като държачи 

за горелката, приспособление за кръгов срез и др.

Размери:



Стандартни аксесоари за  Dragon и Dragon HS

Захранващ кабел 
3m (9,7 ft)

Допълнителни аксесоари за  Dragon и Dragon HS

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

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

UCW-0475-28-00-00-0
Стандартни държачи за горелки 
с регулиране на ъгъла

TRO-0475-13-00-00-0
Водеща релса 1800mm (70,9”) 
V” образен центрови канал 152mm (6”)

ZSP-0475-44-00-00-0
Позициониращи 
магнитни лапи

RAM-0475-23-00-00-0
Направляваща1000mm (39.4”) 

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

UCW-0475-08-00-00-0
Държач на горелката с  
възможност за регулиране 
по височина и наклон

UCW-0475-15-00-00-1
Супорт

ZCS-0475-28-10-00-0
Стандартен държач за 
горелката 28–35 mm 
(1.10–1.38’’)

PDT-0475-26-00-00-0
Ролков супорт

PDT-0475-34-00-00-0
Кабелен държач

CYR-0475-22-00-00-0
Приспособление за кръгов срез



Допълнителни аксесоари за газо-кислородно рязане

Повече информация на: www.promotech.eu

Газова конзола Метричен Инчов
Конзола 2x2 RZD-0475-64-00-00-0 RZD-0475-68-00-00-0
Конзола 2x3 RZD-0475-63-00-00-0 RZD-0475-67-00-00-0
Конзола 3/3 RZD-0475-74-00-00-0 RZD-0475-73-00-00-0
Конзола 2x2 със 
спирателен клапан RZD-0475-65-00-00-0 RZD-0475-70-00-00-0

Конзола 2x3 със 
спирателен клапан RZD-0475-66-00-00-0 RZD-0475-69-00-00-0

Конзола 3x3 със 
спирателен клапан RZD-0475-72-00-00-0 RZD-0475-71-00-00-0

UCW-0475-61-00-00-0
Държач за машинна горелка  
φ 30mm (1.18”) 

OSL-0475-54-00-00-0
Топлинен предпазител (ляв)

OSL-0475-55-00-00-0
Топлинен предпазител (десен)

OSL-0475-53-00-00-0
Топлинен предпазител  (долен)

UCW-0475-29-00-00-1
Държач за машинна горелка  
φ 35mm (1.38’’)

ZSP-0475-58-00-00-0
Модул за стартиране на 
плазменият източник

Допълнителни аксесоари за Плазма (Dragon HS)

UCW-0475-59-00-00-0
Регулируем държач за машинна 
горелка φ 30mm (1.18”) 

UCW-0475-42-00-00-1
Регулируем държач за машинна 
горелка φ 35mm (1.38”) 

KBL-0475-58-05-00-0
Свързващ кабел
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Вашият дистрибутор е:

„Каммартон България” ЕООД www.kammarton.com; 
Централен офис - гр. София, ул. „Илиенско шосе” №8; 

тел. 02-926-60-60; e-mail: info@kammarton.com


