
Dragon este destinat să transporte diferite tipuri de torțe de debitare oxigaz având diametre de 
prindere între 28 - 35 mm (1.1/8″ și 1.3/8″) pentru a realiza operații de debitare și șanfrenare, 
de calitate ridicată, într-o mare varietate de aplicații.  

DRAGON pentru debitarea Oxigaz

DRAGON HS pentru debitarea cu plasmă

Debitarea și șanfrenarea cu plasmă cu viteză ridicată sunt posibile prin intermediul 
căruciorului Dragon HS

DRAGON Cărucior de debitare pe cale de rulare



SPECIFICAȚII TEHNICE
Dragon Dragon HS

Tensiune alimentare ~ 115–230 V, 50–60 Hz ~ 115–230 V, 50–60 Hz

Putere 20 W 20 W

Poziția de lucru orizontal orizontal

Diametru torță 28–35 mm (1.10–1.38″) 28–35 mm (1.10–1.38″)

Garda la sol 8 mm (0.31″) 8 mm (0.31″)

Viteza 0–150 cm/min 
(0–59 in/min)

10–300 cm/min 
(4–118 in/min)

Greutate 16.8 kg (37.0 lbs) 16.8 kg (37.0 lbs)

Caracteristici principale și avantaje:
•	 Controller digital de ultimă generație pentru deplasarea torței

•	 Debitare și șanfrenare până la 45° (poate debita și în paralel prin 
utilizarea a 2 torțe)

•	 Suport pentru torță cu prindere rapidă adecvat pentru diametre de 
prindere între 28 mm și 35 mm

•	 Sistem avansat pentru controlul vitezei având integrat un regulator 
PID digital

•	 Afișaj cu LED-uri pentru citirea vitezei actuale și a celei setate și pentru 
diverse mesaje

•	 Design robust și rezistent la căldură

•	 Sistem de deplasare cu 2 roți cu autofrânare

•	 Comutator pentru eliberare rapidă în scopul unei repoziționări ușoare

•	 Se deplasează pe o cale de rulare sau direct pe piesă

•	 Căi de rulare interconectabile pentru a putea forma diverse lungimi

•	 Gamă largă de accesorii opționale pentru o mare diversitate de 
aplicații, cum ar fi dispozitive fixare torțe automate, distribuitoare de 
gaz, dispozitiv debitare cercuri, etc.

Dimensiuni:



Accesorii standard pentru Dragon și Dragon HS

Cablu 
alimentare 3 
m (9,7 ft)

Accesorii opționale pentru Dragon și Dragon HS

RAM-0475-07-00-00-0
Tijă cu cremalieră, lungime 
580 mm (22.8″)

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

UCW-0475-28-00-00-0
Suport torță standard cu 
ajustare pentru unghi

TRO-0475-13-00-00-0
Ansamblu cale rulare 
1800 mm (70,9″)                                                        
Distanța dintre centrele ghidajelor 
în V este de 152 mm (6″) 

ZSP-0475-56-00-00-0
Unitate magnetică pentru 
fixarea căii de rulare

RAM-0475-23-00-00-0
Tijă cu cremalieră, lungime 
1000 mm (39.4″)

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

UCW-0475-08-00-00-0
Suport pentru torță cu reglare 
precisă pentru unghi și înălțime

UCW-0475-15-00-00-1
Suport de prindere pe tija cu 
cremalieră

ZCS-0475-28-10-00-0
Suport standard pentru 
torțe cu diametre între 28 - 
35 mm (1.10’’–1.38’’)

PDT-0475-26-00-00-0
Suport intermediar de 
sprijin cu rolă

PDT-0475-34-00-00-0
Suport cabluri torță

CYR-0475-22-00-00-0
Dispozitiv debitare cercuri



Accesorii opționale pentru debitarea oxigaz

Mai multe informații sunt disponibile pe www.promotech.eu

Tip distribuitor gaz Metric Imperial

Distribuitor 2x2 RZD-0475-64-00-00-0 RZD-0475-68-00-00-0

Distribuitor 2x3 RZD-0475-63-00-00-0 RZD-0475-67-00-00-0

Distribuitor 3x3 RZD-0475-74-00-00-0 RZD-0475-73-00-00-0

Distribuitor 2x2 cu 
valvă de oprire RZD-0475-65-00-00-0 RZD-0475-70-00-00-0

Distribuitor 2x3 cu 
valvă de oprire RZD-0475-66-00-00-0 RZD-0475-69-00-00-0

Distribuitor 3x3 cu 
valvă de oprire RZD-0475-72-00-00-0 RZD-0475-71-00-00-0

UCW-0475-61-00-00-0
Suport fixare torță automată φ30mm 
(1.18″) 

OSL-0475-54-00-00-0
Scut protecție termică 
(stânga)

OSL-0475-55-00-00-0
Scut protecție termică 
(dreapta)

OSL-0475-53-00-00-0
Scut protecție termică (bază)

UCW-0475-42-00-00-0
Suport fixare torță automată φ35mm 
(1.38″)

ZSP-0475-58-00-00-0
Unitate amorsare arc 
plasmă

Accesorii opționale pentru plasmă (Dragon HS)

UCW-0475-59-00-00-0
Suport precis pentru fixare 
torță automată φ30mm (1.18″)

UCW-0475-42-00-00-1
Suport precis pentru fixare 
torță automată φ35mm (1.38″) 

KBL-0475-58-05-00-0
Cablu pentru unitatea de 
amorsare a arcului de 
plasmă
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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

Distribuitor local:

LASER TECHNOLOGY SOLUTII GLOBALE SRL
Str. Dorobanti, Bl. A14, Et. 3, Ap. 8, 
120086 - BUZAU, ROMANIA
E-mail: sorin.udrea@lastechno.com
Website: www.lastechno.com




