DRAGON

FM 37982

ŘEZACÍ TRAKTOR

DRAGON se využívá k řezání kyslíko-acetylenovým plamenem, je uzpůsoben pro hořáky průměru
28-35 mm (1-1 / 8”až 1-3 / 8”), může provádět řezné a úkosovací procesy v různých aplikacích.

42V AC

DRAGON pro kyslíko-acetylenový hořák
Vysokorychlostní plazmové řezání a úkosování je možné pomocí traktoru Dragon HS

DRAGON HS pro plasmu

dostupná
verze

Hlavní přednosti a výhody:
• Nejmodernější, digitálně řízený pohyb traktoru
• Řezání a úkosování až do 45 ° (je možné i souběžné řezání pomocí
2 hořáků)
• Rychloupínací držák hořáku pro průměr hořáku od 28 mm do 35 mm
• Pokročilý systém řízení rychlosti s implementovaným digitálním PID
regulátorem
• LED displej s odečtem skutečné a nastavené rychlosti a zobrazováním zpráv
• Robustní, žáruvzdorná konstrukce traktoru
• Pohon na jednu nápravu s automatickým brzděním
• Spínač pro rychlé uvolnění pohonu pro snadné přemístění
• Pohyb po kolejové dráze nebo přímo po výrobku
• Možnost skládání segmentů dráhy do různé délky
• Široký sortiment volitelného příslušenství pro nejrůznější aplikace, jako jsou
držáky hořáků, rozdělovače plynu, přípravky pro kruhové řezání
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dragon

Dragon HS

Napětí

1~ 115–230 V, 50–60 Hz
42 V, 50–60 Hz

~ 115–230 V, 50–60 Hz

Příkon

20 W

20 W

Pracovní poloha

horizontální (vodorovná)

horizontální (vodorovná)

Průměr hořáku

28–35 mm (1.10–1.38’’)

28–35 mm (1.10–1.38’’)

Světlá výška traktoru

8 mm (0.31’’)

8 mm (0.31’’)

Rychlost

0–150 cm/min
(0–59 in/min)

10–300 cm/min
(4–118 in/min)

Hmotnost

16.8 kg (37.0 lbs)

16.8 kg (37.0 lbs)

Kód produktu
(115-230 V, 50-60 Hz, konektor EU)

WOZ-0475-10-20-00-3

WOZ-0527-10-20-00-1

Kód produktu
(115-230 V, 50-60 Hz, konektor UK)

WOZ-0475-10-10-00-3

WOZ-0527-10-10-00-1

Kód produktu (42 V, 50–60 Hz)

WOZ-0711-10-04-00-0

-

Rozměry:

Standardní příslušenství pro Dragon a Dragon HS

540 mm (21”) hřebenová tyč
RAM-0525-07-00-00-0

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

Standardní držák hořáku s nastavením úhlu
UCW-0475-28-00-00-0

Napájecí kabel 3 m (9,7 ft)

Volitelné příslušenství pro Dragon a Dragon HS

Dráha 1800 mm (70,9”) vedení po V” Magnetická jednotka
drážce, rozchod kolejí 152 mm (6”)
ZSP-0475-92-00-00-0
TRO-0475-13-00-00-0

Standardní držák hořáku
28–35 mm (1.10”-1.38”)
ZCS-0475-28-10-00-0

Posuvný držák
UCW-0475-15-00-00-1

Podpěra s kuličkou
PDT-0475-26-00-00-0

Tepelně odolná
magnetická jednotka
ZSP-0475-93-00-00-0

Přesný držák hořáku s nastavením
úhlu a výšky
UCW-0475-08-00-00-0

Lehká magnetická
jednotka
MST-0677-00-00-00-0

Magnetický jednotka se
šestihranem - do úzkych
prostor PDS-0582-10-00-02-0

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

Svěrka pro upnutí kabelu hořáku
PDT-0475-34-00-00-0

Přípravek pro kruhové řezání
CYR-0475-22-00-00-0

Vakuová modulární jednotka
(přísavka)
MST-0541-10-02-00-0

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

Tepelný ochranný štít (vlevo)
OSL-0475-54-00-00-0

Tepelný ochranný štít (vpravo)
OSL-0475-55-00-00-0

Tepelný ochranný štít (pod traktor)
OSL-0475-53-00-00-0

Volitelné příslušenství pro řezání kyslík - acetylen
Typ plynového
rozdělovače

Metrický

Palcové (inch)

Rozdělovač 2x2

RZD-0475-64-00-00-0

RZD-0475-68-00-00-0

Rozdělovač 2x3

RZD-0475-63-00-00-0

RZD-0475-67-00-00-0

Rozdělovač 3/3

RZD-0475-74-00-00-0

RZD-0475-73-00-00-0

Rozdělovač 2x2 s
uzavíracím ventilem

RZD-0475-65-00-00-0

RZD-0475-70-00-00-0

Rozdělovač 2/3 s
uzavíracím ventilem

RZD-0475-66-00-00-0

RZD-0475-69-00-00-0

Rozdělovač 3/3 s
uzavíracím ventilem

RZD-0475-72-00-00-0

RZD-0475-71-00-00-0

Držák hořáku pro strojní hořáky
Ø 30 mm (1.18”)
UCW-0475-61-00-00-0
Držák hořáku pro strojní hořáky
Ø 35 mm (1.38’’)
UCW-0475-29-00-00-1

Přesný držák hořáku stroje
Ø 30 mm (1.18”)
UCW-0475-59-00-00-0

Přesný držák hořáku stroje
Ø 35 mm (1.38”)
UCW-0475-42-00-00-1

Modul zapálení oblouku pro plazmu
ZSP-0475-58-00-00-0

Propojovací kabel modulu
KBL-0475-58-05-00-0

Více informací najdete na www.promotech.eu
Váš prodejce
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Volitelné příslušenství pro plazmu (Dragon HS)

