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SPIS TREŚCI

Dla swojego i innych bezpieczeństwa przestrzegaj poniższych zaleceń. Niewłaściwe używanie 

wyciągarki może być skrajnie niebezpieczne dla Ciebie i osób trzecich oraz doprowadzić do 

poważnych zniszczeń. Przed przystąpieniem do używania swojej wyciągarki przeczytaj 

uważnie poniższą instrukcję i zastosuj się do jej wskazówek.

WAŻNE
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Odzież

Upewnij się, że osoby postronne znajdują się w odpowiedniej odległości od pracującej 
wyciągarki i jej liny. Zaleca się zachowanie 1,5 x długość liny. 

Nie przekraczaj naprężonej liny, a tym bardziej nie stój nad liną.

PAMIĘTAJ, ŻE PĘKAJĄCA LINA MOŻE SPOWODOWAĆ U OSÓB  
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JEJ DRODZE POWAŻNE USZKODZENIA CIAŁA, 
A NAWET ŚMIERĆ!

Zachowaj bezpieczny dystans

Nie przeciążaj wyciągarki

Dane opisujące moc wyciągarki podane w instrukcji są parametrami maksymalnymi, 
a nie roboczymi. Pamiętaj, że wartości siły uciągu wyciągarki są podane dla warunków 
idealnych, w których nie uwzględnia się wzniesień terenu, przeszkód terenowych itp. Z tego 
też względu pamiętaj o odpowiednim doborze wyciągarki do swoich potrzeb. Szczegóły 
dotyczące doboru są w dalszej części instrukcji.

Jeżeli silnik zbytnio się rozgrzał, należy przerwać pracę na kilka minut do momentu aż 
ostygnie.

Jeżeli silnik się zatrzyma, odłącz zasilanie i zdiagnozuj przyczynę.

Unikaj przypadkowego załączenia wyciągarki

Wyciągarka nieużywana musi być mechanicznie odłączona od  zasilania za 
pomocą wyłącznika wysokoprądowego typu „hebel” na przewodzie plusowym (+).

Jeżeli wyciągarka nie jest używana, pozostaw dzwignię przekładni w pozycji  
 „OUT” lub „LUZ”.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym uruchomieniem sprawdź, czy wyciągarka nie jest uszkodzona!

Części niesprawne lub uszkodzone napraw lub wymień na nowe.

Pamiętaj 
o odpowiednim 

doborze wyciągarki do 
swoich potrzeb!

Dane opisujące moc 
wyciągarki są 
parametrami 

maksymalnymi, a nie 
roboczymi.

Nie zakładaj luźnej odzież i biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez  
poruszające się elementy.

Zawsze zakładaj skórzane rękawice, kiedy trzymasz linę wyciągarki. Nie trzymaj stalowej 
liny gołymi rękami, ponieważ nawet drobne pęknięcia na linie mogą Cię zranić.

Wskazane jest używanie butów antypoślizgowych.

Używaj nakrycia głowy oraz zwiąż długie włosy.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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Zwijanie liny

Używaj tylko oryginalnych części. W przypadku braku dostępności stosuj 
części z odpowiednimi atestami i certyfikatami bezpieczeństwa.

Naprawa uszkodzonej liny polega na jej skróceniu powyżej miejsca 
uszkodzenia.

Zawsze używaj rękawic.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek zwijania liny. Lina musi zwijać się na 
bęben od spodu wyciągarki (między płytą montażową a bębnem). Nieprawidłowy 
kierunek zwijania liny może spowodować poważne uszkodzenie wyciągarki.Lina 
musi być zwijana równomiernie – zwój obok zwoju – na bębnie wyciągarki w taki 
sposób, aby nie doprowadzać do nawarstwiania się liny w jednym miejscu ani do 
zakleszczania się liny między niższymi warstwami. 

Niewłaściwe nawijanie liny zdecydowanie obniża sprawność wyciągarki może 
również doprowadzić do zniszczenia urządzenia.

Po zakończeniu pracy linę powinno się wciągać (układać na bębnie) bez obciążenia. 

W jednej ręce trzymamy napiętą linę, w drugiej pilot wyciągarki. 

Dla własnego bezpieczeństwa podczas nawijania należy stać w odległości minimum 
1,5 m od wyciągarki.

Naprawa wyciągarki

Naprawa uszkodzonej 
liny polega na jej 

skróceniu powyżej 
miejsca uszkodzenia.

Lina musi być zwijana 
równomiernie - zwój 

obok zwoju.

UWAGA

UWAGA

ZASADY OBSŁUGI WYCIĄGARKI

Właściwa obsługa, konserwacja i przechowywanie wyciągarki mają kluczowy wpływ na jej 
sprawność i żywotność. Dla swojego i innych bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższą 

instrukcję i zastosuj się do jej wskazówek. Niewłaściwe używanie wyciągarki może 
doprowadzić do wypadku i poważnych zniszczeń.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Ładunek należy wciągać w linii prostej. Jeżeli jest konieczne wyciąganie ładunku pod kątem należy zastosować 
odpowiednie zblocze.

Wciągając ładunek należy uważać na prawidłowe nawijanie się liny na bęben. Istotne jest, by lina nie 
była nawijana w jednym miejscu oraz żeby nie dochodziło do zakleszczania się liny pomiędzy   
 wcześniejszymi zwojami. W takich przypadkach należy rozwinąć linę i rozpocząć zwijanie ponownie.

WAŻNE

UWAGA
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Lina musi zwijać się na 
bęben od spodu 

wyciągarki (między 
płytą montażową 

a bębnem).



UWAGA

Pas do drzewa

Szekla

1. Pilot sterujący wyciągarką należy przechowywać wewnątrz pojazdu. 
       
2. Przed każdym podłączeniem należy sprawdzić stan techniczny pilota.

3. Wyciągarka wyposażona jest w ręczne załączanie i zwalnianie przekładni. 
Rozpoczynamy wciąganie ładunku przy załączonej przekładni. Nie wolno rozłączać 
i załączać przekładni podczas pracy silnika.

4. Aby nie doprowadzić do uszkodzenia liny nie należy mocować haków 
bezpośrednio na niej. Niezbędne jest stosowanie fabrycznej kauszy (ucha) lub zblocza z 
ruchomym kołem.

5. Należy obserwować uważnie wyciągarkę podczas pracy, zachowując maksymalną 
możliwą odległość.Zaleca się zatrzymywanie procesu wciągania co każdy metr w celu 
sprawdzenia czy nawijanie liny następuje prawidłowo.

6. Nie zaleca się zaczepiania liny do haka holowniczego wyciąganego 
pojazdu. Lina powinna być zaczepiona do ramy pojazdu.

7. Zastosowanie zblocza pozwala na znaczne zwiększenie uciągu wyciągarki. 
Wciąganie ładunku na podwójnej linie (dzięki zbloczu) zwiększa prawie dwukrotnie siłę 
wyciągarki, zmniejsza natomiast zasięg liny i prędkość wciągania o połowę. Należy 
pamiętać, aby pojazd znajdował się centralnie, rozkładając ciężar równomiernie na oba 
odcinki liny.

8. Nie wolno oplatać liny bezpośrednio o drzewo. Należy zastosować odpowiednie pasy 
syntetyczne lub osłony.

9. Aby połączyć linę wyciągarki z łańcuchem lub inną liną zaleca się stosowanie szekli typu 
omega.

10. Wysuwając linę z wyciągarki pamiętaj, aby pozostawić na bębnie minimum 3 zwoje liny 
– zalecane 5. 

11. Całkowite wysunięcie liny i uruchomienie wyciągarki pod obciążeniem może 
skutkować wyrwaniem mocowania liny z bębna, zniszczeniem sprzętu oraz 
poważnymi obrażeniami osób znajdujących się w pobliżu.

12. Zaleca się powieszenie na linie pracującej wyciągarki koca lub chodniczka 
samochodowego. W przypadku zerwania liny spowoduje to jej skierowanie ku ziemi. 
Zaleca się również otwarcie maski samochodu, co w takim przypadku uchroni szybę przez 
rozbiciem.

13. Lina wyciągarki podczas pracy powinna być cały czas napięta. Zapobiega to „łamaniu” i 
plątaniu liny. Jeżeli lina zacznie się plątać lub załamywać należy przerwać pracę 
wyciągarki,zabezpieczyć wciągany ładunek,odwinąć częściowo linę i rozpocząć zwijanie 
ponownie. Jeżeli takie rozwiązanie nie zadziała należy poluzować linę i wyprostować ją 
ręcznie.

14. Dla ustabilizowania pojazdu podczas wciągania ładunku zaleca się stosować kliny pod 
koła.

Pilot bezprzewodowy

Zastosowanie zblocza 
pozwala na znaczne 
zwiększenie uciągu 

wyciągarki. Wciąganie 
ładunku na podwójnej linie 
(dzięki zbloczu) zwiększa 

prawie dwukrotnie siłę 
wyciągarki, zmniejsza 
natomiast zasięg liny 
i prędkość wciągania 

o połowę. Należy pamiętać, 
aby pojazd znajdował się 

centralnie,rozkładając 
ciężar równomiernie na oba 

odcinki liny.

ZASADY OBSŁUGI WYCIĄGARKI
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ZASADY OBSŁUGI WYCIĄGARKI

Akumulator

Akumulator musi  być sprawny, naładowany i o odpowiedniej pojemności [Ah].

 Obsługując akumulator używaj gumowych rękawic oraz okularów ochronnych.

Podczas pracy wyciągarki silnik pojazdu powinien być uruchomiony.

Lina wyciągarki

Stalowa lina, która znajduje się na wyposażeniu wyciągarki ma wytrzymałość odpowiednią 
do mocy i przeznaczenia danej wyciągarki.

Średnica i długość liny w ramach tego samego modelu wyciągarki mogą ulegać zmianie, 
przy zachowaniu stałych parametrów wytrzymałości i bezpieczeństwa.

Przed użyciem wyciągarki upewnij się, że lina nie jest uszkodzona.

Nie używaj wyciągarki, jeżeli lina jest uszkodzona!

Nie naprawiaj liny. Linę wadliwą należy wymienić na nową lub odpowiednio skrócić
 i zakończyć kauszą. Od tego zależy Twoje bezpieczeństwo.

Nie używaj liny wyciągarki jako liny holowniczej.

Wciągając ładunek używaj tylko wyciągarki, nie „wspomagaj” wyciągarki napędem 
pojazdu.

Żywotność liny jest bezpośrednio uzależniona od sposobu używania i przechowywania. 

Przeciążanie wyciągarki może skutkować uszkodzeniem liny.

Przed użyciem 
wyciągarki upewnij się, 

że lina nie jest 
uszkodzona.

Nie naprawiaj liny. Linę 
wadliwą należy 

wymienić na nową lub 
odpowiednio skrócić
 i zakończyć kauszą. 

Od tego zależy Twoje 
bezpieczeństwo!

UWAGA

UWAGA

Nie próbuj obciążać wyciągarki bardziej niż jej dopuszczalne limity.

Pamiętaj ,  że maksymalna si ła uciągu określa możl iwości wyciągarki  
w warunkach bez dodatkowych obciążeń i przeszkód oraz na pierwszym zwoju liny na 
bębnie.

Każda przeszkoda (zbocze, błoto, woda, grząski teren itp.) zdecydowanie 
zmniejszają możliwości uciągu Twojej wyciągarki.  

Wszelkiego rodzaju szarpnięcia podczas wciągania są bardzo niebezpieczne i mogą 
doprowadzić do zerwania liny, uszkodzenia wyciągarki, jak również do poważnych 
okaleczeń.

Mimo, że w opisie mocy wyciągarki używa się określenia „siła uciągu w pionie” to 
w żadnym wypadku nie wolno używać wyciągarki do pionowego podnoszenia 
ładunków.

Zarówno wyciągarka, jak i lina nie są do tego przystosowane. Określenie „siła uciągu 
w pionie” służy jedynie określeniu mocy i parametrów technicznych wyciągarki.

Nie można używać 
wyciągarki do pionowego 
podnoszenia ładunków.

UWAGA

Bezpieczeństwo
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MONTAŻ WYCIĄGARKI

1. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zukosować wyciągarki podczas 
montażu, co może doprowadzić do trwałego uszkodzenia.

2. Wyciągarkę montujemy w miejscu do tego przystosowanym.

3. Moc wyciągarki musi być dostosowana do pojazdu, miejsca i typu montażu.

4. Wyciągarkę montujemy na stabilnej stalowej ramie używając 4-punktowego lub 8-
punktowego systemu montażu. Wyciągarka musi być zamontowana poziomo.

5. Jest bardzo ważne, aby wyciągarkę zamontować na płaskiej powierzchni, 
technologicznie przygotowanej do utrzymania wyciągarki.

6. Zalecana jest specjalna płyta montażowa, odpowiednio dobrana do modelu 
wyciągarki ( np. dla 12000 lbs - minimalna grubość płyty 6 mm). Należy dostosować 
płytę do uciągu wyciągarki. Oryginalne śruby dostosowane są do minimalnej 
grubości płyty montażowej.

7. W przypadku zastosowania grubszej płyty należy wymienić śruby na nowe o co najmniej 
takiej samej twardości i odpowiedniej długości tak by śruba całkowicie przechodziła przez 
nakrętkę.

8. Prowadnica rolkowa liny powinna być zamontowana w sposób, który ułatwia wysuwanie 
i wsuwanie się liny.Nie można montować prowadnicy rolkowej liny bezpośrednio do 
wyciągarki. Prowadnica rolkowa powinna być przymocowana do płyty montażowej.

UWAGA

W przypadku braku 
miejsca przy montażu 

wyciągarki istnieje 
możliwość obrócenia 
przekładni z rączką   

o dowolny kąt. 

6

Sposoby montażu wyciągarki DRAGON WINCH
rekomendowane przez producenta

Rys. 1 

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 1 Montaż 
wyciągarki z płytą 

montażową od dołu.
Montaż standardowy.

Rys. 2  Montaż 
wyciągarki z płytą 

montażową od boku

W przypadku montażu 
wyciągarki jak na 
rys. 3 skrzynka 

sterowania musi być 
przeniesiona 

i zamontowana tak, 
by pokrywa była 

skierowana ku górze
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PODŁĄCZENIE WYCIĄGARKI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Jeżeli wyciągarka została dobrana odpowiednio do pojazdu, instalacja elektryczna będzie 
wystarczająca do jej zasilania. Przed uruchomieniem wyciągarki należy upewnić się, że 

akumulator jest sprawny i w pełni naładowany, a podłączenia elektryczne zostały wykonane 
prawidłowo dla danego modelu wyciągarki. Podczas pracy wyciągarki silnik pojazdu 

powinien być uruchomiony w celu zapewnienia stałego ładowania akumulatora. Podłączając 
wyciągarkę do instalacji elektrycznej przestrzegaj poniższej instrukcji.

WAŻNE

Podłączenie wyciągarki z silnikiem z dodatkowym zasilaniem stojana (ze sterownika 
wyprowadzonych jest pięć przewodów):

1. Krótki czerwony przewód z czerwoną osłoną (B') połącz do czerwonego zacisku (B) na silniku.
2. Krótki czarny przewód (D') połącz do czarnego zacisku (D) na silniku.
3. Krótki czarny przewód z żółtą osłoną (C') połącz do żółtego zacisku (C) na silniku.
4. Cienki czarny przewód (a') podłącz do dolnego zacisku (A) na spodzie silnika.
5. Długi czerwony  przewód  zasilający  plusowy  (+)  łączymy  z  zaciskiem  dodatnim (+) akumulatora 

poprzez   wyłącznik wysokoprądowy np.: „hebel”.
6.Długi czarny przewód (1,8m) łączymy do dolnego zacisku (A) na silniku, a drugi koniec przewodu 

podłączamy do ujemnego (-) bieguna akumulatora.

SMAROWANIE I KONSERWACJA WYCIĄGARKI

Nowa wyciągarka jest zakonserwowana fabrycznie i nie wymaga dodatkowych zabiegów konserwujących.

Wyciągarka wymaga okresowej konserwacji i przeglądów technicznych w zależności od sposobu 
i warunków w jakich była eksploatowana.

Okresowa konserwacja polega na: rozebraniu, wyczyszczeniu, wymianie smarów, wymianie zużytych elementów 
wyciągarki.

Stalową linę okresowo smarujemy używając stosownego oleju penetrującego. Lina po pierwszym rozwinięciu nie 
podlega gwarancji. Sprawdź przed użyciem czy nowa lina nie jest uszkodzona.

Należy również dbać o czystość wszystkich elementów wyciągarki.

Mokrą wyciągarkę i skrzynkę sterownika należy osuszyć, wyczyścić i zakonserwować.

W przypadku używania wyciągarki w trudnych warunkach (rajdy terenowe, woda, błoto), mokrą wyciągarkę 
i skrzynkę sterownika należy osuszyć, wyczyścić, sprawdzić stan techniczny i zakonserwować.

Podczas przykręcania przewodów prądowych zawsze zablokuj nakrętkę kontrującą drugim 
kluczem.

WAŻNE



silnik,obudowaZACISK D, czarny

ZACISK B, czerwony

ZACISK A

ZACISK C, żółty

STEROWNIK

ZACISK a’
długi cienki przewód

ZACISK D’ 
krótki czarny przewód

ZACISK B’
krótki czerwony przewód
czerwona osłona

długi czerwony przewód 
plus(+)

ZACISK C’ 
krótki czarny przewód,
żółta osłona

długi czarny przewód zasilający
minus (-)

wyłącznik wysokoprądowy (hebel) - 
nie występuje w zestawie
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Dotyczy modeli: 

DWM 8000 HD, DWM 10000 HD, DWM 12000 HD
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Podłączenie wyciągarki z aluminiową skrzynką przekaźników:

1. Pilot przewodowy i instalacja pilota bezprzewodowego są odpowiednio podłączone i nie 
wymagają  ingerencji użytkownika.

2. W zestawie znajdują się 2 przewody elektryczne (czerwony i czarny) do podłączenia   
wyciągarki do instalacji elektrycznej pojazdu. 

3. Przewód czerwony (podłączony z jednej strony na stałe do skrzynki przekaźników) 
podłączamy do dodatniego (+) bieguna akumulatora  poprzez wyłącznik wysokoprądowy 
np.: „hebel”.

4. Przewód czarny (dołączony osobno do zestawu wraz z wyciągarką) podłączamy jednym 
końcem do  zacisku znajdującego się w dolnej części silnika wyciągarki, a drugim końcem 
do ujemnego (-) bieguna akumulatora.

Dotyczy modelu: DWM 12 000 HDI

wyłącznik wysokoprądowy (hebel) - 
nie występuje w zestawie

przewód czerwony plus (+)

przewód czarny
zasilający minus (-)

AKUMULATOR  



Podłączenie wyciągarki ze skrzynką przekaźników na silniku:

1. Pilot przewodowy i instalacja pilota bezprzewodowego są odpowiednio podłączone i nie 
wymagają ingerencji użytkownika.

2. W zestawie znajdują się 2 przewody elektryczne (czerwony i czarny) do podłączenia 
wyciągarki do instalacji elektrycznej pojazdu. 

3. Przewód czerwony (podłączony z jednej strony na stałe do skrzynki przekaźników) 
podłączamy do dodatniego (+) bieguna akumulatora poprzez wyłącznik wysokoprądowy 
np.: „hebel”.

4. Przewód czarny (dołączony osobno do zestawu wraz z wyciągarką) podłączamy jednym 
końcem do zacisku znajdującego się w dolnej części silnika wyciągarki, a drugim końcem 
do ujemnego (-) bieguna akumulatora.

5. Cienki czarny  przewód  podłączamy  do  zacisku znajdującego  się w  dolnej  części  
silnika wyciągarki.

Dotyczy modeli: DWM 13000 HD, DWM 13000 HD EU, DWM 12000 HD EU, 
DWT 14000 HD, DWT 15000 HD, DWT 16800 HD, DWT 18000 HD,
DWT 20000 HD, DWH 9000 HD, DWH 10000 HD, DWH 12000 HD, 
DWH 12000 HDV, DWH 15000 HD

wyłącznik wysokoprądowy (hebel) - 
nie występuje w zestawie

cienki czarny przewód

przewód czerwony 
plus (+)

przewód czarny 
zasilający minus (-)

AKUMULATOR  



Połączenie elektryczne i działanie DWTS 12000 HD

Przewody elektryczne należy podłączyć w następujący sposób:

Czerwonym przewodem zasilającym należy połączyć śrubę umieszczoną na plastikowej 

obudowie przekaźników wyciągarki z dodatnim (+) biegunem  akumulatora. 

Czarnym przewodem należy połączyć śrubę masująca znajdującą się w dolnej części silnika

z ujemnym (-) biegunem akumulatora. 

WAŻNE: trzymać wewnętrzną nakrętkę kontrującą za pomocą klucza w trakcie 

dokręcania zewnętrznej nakrętki.

Dla właściwej pracy wyciągarki wymagane jest prawidłowe połączenie przewodów 

zasilających. Zastosowany akumulator musi być sprawny i odpowiedniej pojemności Ah. 

Kluczowe jest pełne naładowanie akumulatora i odpowiednie podłączenie. Należy używać 

wyciągarki tylko podczas uruchomionego silnika pojazdu w celu podtrzymania ładowania 

akumulatora.

 

rys. 

Dotyczy modelu: DWTS 12000 HD
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Podłączenie wyciągarki do ATV oraz UTV z zewnętrznym zestawem przekaźników 
wersja A:

1. Pilot bezprzewodowy jest odpowiednio podłączony i nie wymaga ingerencji użytkownika.
2. W komplecie znajdują się dwie pary przewodów elektrycznych (2x czerwony i 2x czarny) 
     do podłączenia wyciągarki do instalacji elektrycznej pojazdu.
3. Za pomocą pierwszej pary (czerwony i czarny) przewodów zasilających łączymy    

przekaźnik z akumulatorem w następujący sposób:
a. czerwony przewód plusowy (A) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej  

oznaczonej kolorem czerwonym (A'), a z drugiej strony poprzez wyłącznik 
wysokoprądowy np.: „hebel” łączymy z dodatni biegunem akumulatora;

b. czarny przewód minusowy (B) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej 
oznaczonej kolorem czarnym (B'), a z drugiej strony łączymy z ujemnym 
biegunem akumulatora; niebieski krótki przewód wychodzący z przekaźnika 
fabrycznie podłączony jest do śruby prądowej oznaczonej kolorem czarny (B').

4. Za pomocą drugiej pary przewodów (czerwony i czarny) łączymy przekaźnik z silnikiem 
wyciągarki w następujący sposób:

a. czerwony przewód plusowy (D) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej 
(D’), a z drugiej strony do zacisku plus (+) na silniku wyciągarki;

b. czarny przewód minusowy (C) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej 
    (C’), a z drugiej strony do zacisku minus (-) na silniku wyciągarki.

5. Pilot przewodowy podłączamy do przekaźnika łącząc przewody sterownicze pilota 
   z przewodami sterowniczymi przekaźnika (zielony i czarny) za pomocą konektorów.  

Czerwony przewód przykręcamy do śruby prądowej przekaźnika oznaczonej kolorem 
czerwonym (A').

Wyłącznik wysokoprądowy np.: „hebel” pozwala na awaryjne wyłączenie 
wyciągarki oraz na bezpieczne jej odłączenie, gdy nie jest używana.

Dla swojego bezpieczeństwa podczas eksploatacji każdej wyciągarki pamiętaj by 
zawsze po zakończeniu pracy rozłączyć mechaniczny wysokoprądowy 

wyłącznik prądu.

WAŻNE
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Podłączenie wyciągarki do ATV oraz UTV z zewnętrznym zestawem przekaźników 
wersja B:

1. Pilot bezprzewodowy jest odpowiednio podłączony i nie wymaga ingerencji użytkownika.
2. W komplecie znajdują się dwie pary przewodów elektrycznych (2x czerwony i 2x czarny)    

do podłączenia wyciągarki do instalacji elektrycznej pojazdu.
3. Za pomocą pierwszej pary (czerwony i czarny) przewodów zasilających łączymy  

przekaźnik z akumulatorem w następujący sposób:
a. czerwony przewód plusowy (A) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej 

oznaczonej kolorem czerwonym (B+), a z drugiej strony poprzez wyłącznik 
wysokoprądowy np.: „hebel” łączymy z dodatni (+) biegunem akumulatora;

b. czarny przewód minusowy (B) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej 
oznaczonej kolorem czarnym (B-), a z drugiej strony łączymy z ujemnym (-) 
biegunem akumulatora. 

4. Za pomocą drugiej pary przewodów (czerwony i czarny) łączymy przekaźnik z silnikiem 
wyciągarki w następujący sposób:

a. czerwony przewód plusowy (D) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej 
przekaźnika oznaczonej kolorem żółtym (M+), a z drugiej strony do zacisku 

     plus (+) na silniku wyciągarki;
b. czarny przewód plusowy (C) z jednej strony przykręcamy do śruby prądowej 

przekaźnika oznaczonej kolorem niebieskim (M-), a z drugiej strony do zacisku 
minus (-) na silniku wyciągarki.

5. Pilot przewodowy podłączamy do przekaźnika łącząc przewody sterownicze pilota z 
przewodami sterowniczymi przekaźnika (zielony i czarny) za pomocą konektorów. 
Czerwony przewód pilota przykręcamy do śruby prądowej przekaźnika oznaczonej 
kolorem czerwonym (B+).



niebieski 
(antena)

czerwony 

czarny 

żółty

czarny

zielony

+

-

wyłącznik wysokoprądowy 
(hebel) - nie występuje
w zestawie

czerwony

zielony

czarny

długi czarny przewód zasilający 
minus (-)

długi czerwony przewód
plus (+)

krótki czarny przewód minus (-) 
należy podłączyć do zacisku 
ujemnego (-) akumulatora

krótki czerwony przewód plus (+)

silnik, obudowa

A

B

biały
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Dotyczy modeli:DWH 2500 HD, DWH 3500 HD, DWH 4500 HD, DWH 4500 LHD

IN OUT



Podłączenie DWM 2000 ST

1. W komplecie znajdują się dwie pary przewodów elektrycznych (2x czerwony i 2x czarny), 
które służą do podłączenia wyciągarki do instalacji elektrycznej pojazdu.
2. Za pomocą pierwszej pary przewodów (czerwony i czarny) łączymy przekaźnik z silnikiem 
wyciągarki w następujący sposób:
a. jeden koniec czerwonego przewodu zasilającego przykręcamy do śruby prądowej silnika 
oznaczonej plusem „+'' (lub czerwoną podkładką). Drugi koniec natomiast przykręcamy do pinu 
przekaźnika oznaczonego symbolem C. 
b. jeden koniec czarnego przewodu zasilającego przykręcamy do śruby prądowej silnika 
oznaczonej minusem „-'' (lub białą podkładką). Drugi koniec natomiast przykręcamy do pinu 
przekaźnika oznaczonego symbolem D. 
3. Za pomocą drugiej pary przewodów zasilających (czerwony i czarny) łączymy przekaźnik z 
akumulatorem w następujący sposób:
a. Jeden koniec czerwonego przewodu zasilającego przykręcamy do pinu przekaźnika 
oznaczonego symbolem A. Drugi koniec natomiast przykręcamy do zacisku plusowego „+” 
akumulatora.
b. Jeden koniec czarnego przewodu zasilającego przykręcamy do pinu przekaźnika 
oznaczonego symbolem B. Drugi koniec natomiast przykręcamy do zacisku minusowego „-” 
akumulatora.
4. Dostarczonym w zestawie czarnym cienkim przewodem łączymy pin przekaźnika oznaczony 
symbolem B razem z pinem sterowniczym oznaczonym numerem 2.
5. Pilot przewodowy podłączamy w następujący sposób:
a. Przewód czerwony przykręcamy do pinu przekaźnika oznaczonego symbolem A.
b. Przewód czarny podłączamy do pinu sterowniczego przekaźnika oznaczonego symbolem 3.
c. Przewód niebieski podłączamy do pinu sterowniczego przekaźnika oznaczonego symbolem 
1.

Dotyczy podłączenia sterowania radiowego w DWM 2500 ST.

Sterowanie bezprzewodowe podłączamy w następujący sposób:

a. Przewód czerwony przykręcamy do pinu przekaźnika oznaczonego symbolem A.
b. Przewód czarny przykręcamy do pinu przekaźnika oznaczonego symbolem B, a drugi koniec 
(wsuwka) podłączamy do pinu sterowniczego oznaczonego symbolem 2.
c. Przewód żółty podłączamy do pinu sterowniczego oznaczonego symbolem 3.
d. Przewód biały podłączmy do pinu sterowniczego oznaczonego symbolem 1.
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PILOT

DWM 2500 ST
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wyłącznik wysokoprądowy 
(hebel) - nie występuje w zestawie



czerwony

niebieski

czarny

A

C

B

D

wyłącznik wysokoprądowy 
(hebel) - nie występuje
w zestawie

MINUS

PLUS

+

-

1 2 3

DWM 2000 ST
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1. Upewnij się, że podłączenia elektryczne zostały wykonane prawidłowo dla Twojego modelu 
wciągarki.

2. Akumulator musi być w dobrej kondycji.

3. Upewnij się, że kable elektryczne nie zaczepią o ruchome elementy wyciągarki lub pojazdu.

4. Regularnie sprawdzaj jakość połączenia oraz czy przewody nie są uszkodzone.

5. Rdzewienie lub śniedzienie przewodów zmniejsza sprawność całego układu.

6. Wszystkie połączenia należy utrzymywać w czystości, co pozytywnie wpłynie na ich żywotność 
i sprawność.

OBSŁUGA WYCIĄGARKI

Przed użyciem wyciągarki pod obciążeniem wskazane jest wykonanie testu jej działania poprzez 
kilkukrotne rozwinięcie i zwinięcie liny. Istotne jest poznanie jak zachowuje się prawidłowo działająca 
wyciągarka – zarówno pod względem wizualnym, jak i akustycznym.

Jeżeli za pomocą wyciągarki wyciągamy inny pojazd lub ładunek, zaciągnij w samochodzie ręczny 
hamulec i podłóż kliny pod koła.

Wyciągnij odpowiednią ilość liny i zakotwicz ją w przygotowanym do tego miejscu.

Dźwignia przekładni znajdująca się na obudowie przekładni działa następująco:

1.  Aby rozłączyć przekładnię przełączamy dźwignię przekładni na pozycję „OUT” lub „LUZ”, umożliwi to   
swobodne odwijanie liny. W TYM POŁOŻENIU NIE WOLNO URUCHOMIĆ SILNIKA!

2. Aby rozpocząć wciąganie, przed uruchomieniem silnika, przełącz dźwignię na pozycję „IN” lub 
„PRACA”. Wyciągarka jest gotowa do pracy. NIE WOLNO URUCHOMIĆ SILNIKA PRZED  
ZAZĘBIENIEM SIĘ PRZEKŁADNI. POCIĄGNIJ ZA LINĘ W CELU ZABEZPIECZENIA 
PRZEKŁADNI.

Przed rozpoczęciem sprawdź jeszcze raz wszystkie połączenia, linę i kable.

Podepnij pilot sterujący do wyciągarki. Dla bezpieczeństwa zaleca się zajęcie miejsca kierowcy podczas 
wciągania.

Podczas samodzielnego wciągania się pojazdu z wyciągarką uruchom silnik samochodu, zwolnij ręczny 
hamulec, przełącz biegi na luz lub neutral, nie „pomagaj” wyciągarce napędem samochodu.

Steruj wyciągarką za pomocą przycisków „IN” oraz „OUT” na sterowniku. Sprawdzaj regularnie 
poprawność nawijania się liny na bęben.

Jeżeli zatrzymujemy wyciągarkę pod obciążeniem, pod koła samochodu lub ładunek należy podłożyć 
kliny. Wkładając kliny nie stój za pojazdem/ładunkiem.
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Zalecenia

Obsługa

Pamiętaj



1. Wspomaganie wyciągarki polegające na wykorzystaniu napędu samochodu może powodować   
nagłe szarpnięcia za linę co skutkuje trwałym uszkodzeniem wyciągarki.

2. Wciągany pojazd nie może mieć załączonego żadnego biegu, a skrzynia automatyczna nie może 
być ustawiona w pozycji „park”. W przeciwnym przypadku może to doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń.

3. Nie należy owijać liną miejsc kotwiczenia. Może to doprowadzić do zniszczenia tych elementów 
i uszkodzenia liny. Należy stosować oryginalną kauszę (ucho) na linie, szeklę lub zblocze.

4. Zachowaj dystans od pracującej wyciągarki i liny.

5. Nie zezwalaj, aby osoby trzecie znajdowały się w pobliżu pracującej wyciągarki lub liny. Pękająca 
lub ześlizgująca się lina stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

6. Rozłącz wyciągarkę od zasilania za pomocą wyłącznika wysokoprądowego typu „hebel”
i pozostaw dzwignię przekładni w pozycji „OUT” lub „LUZ”, jeżeli nie jest ona używana.

SERWIS WYCIĄGARKI

1. Wskazane jest uruchomić wyciągarkę przynajmniej raz w miesiącu. Rozwinąć i zwinąć kilkukrotnie  
linę za pomocą silnika wyciągarki. Pozwoli to zachować elementy wyciągarki w dobrej kondycji. 
W przypadku problemów skontaktuj się z serwisem DRAGON WINCH. 

2. Używaj tylko autoryzowanych części zamiennych.

3. W przypadku używania wyciągarki w warunkach terenowych wymagana jest regularna konserwacja 
(patrz pkt. „Smarowanie i konserwacja wyciągarki”).

Bezpieczeństwo
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MOC WYCIĄGARKI

WAŻNE

Kąt 
nachylenia 

terenu
10% 20% 40% 60% 80% 100%

Wartość siły 
wyciągarki

Lbs/kg
Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs Lbskg kg kg kg kg kg

W instrukcji i opisach przedstawiane są parametry maksymalne, a nie robocze. Dla własnego 
i innych bezpieczeństwa obciążaj swoją wyciągarkę maksimum w 80%. Aby właściwie dobrać 

wyciągarkę do swoich potrzeb skontaktuj się z Dystrybutorem DRAGON WINCH.

Zdolność uciągu wyciągarki uzależniona jest również od nachylenia terenu. Poniżej znajdują 
się maksymalne wartości ciężaru ładunku, jakim można obciążyć wyciągarkę w zależności od 

stopnia nachylenia terenu. Wartości podane są w funtach i kilogramach.

WAŻNE

Powyższe wartości określają ciężar swobodnie toczącego się pojazdu, bez dodatkowych 
przeszkód terenowych. Niektóre przypadki mogą wymagać zastosowania większej 

wyciągarki lub odpowiedniego zblocza.

Powyższe wartości określają maksymalny uciąg wyciągarki na pojedynczej linie podczas 
nawijania pierwszej warstwy liny na bębnie wyciągarki.

WAŻNE
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Życzymy owocnego korzystania z produktów 
DRAGON WINCH

WAŻNE

Warunki bezpieczeństwa oraz procedury omawiane 
w niniejszej instrukcji nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych 

warunków i sytuacji, z którymi możesz się spotkać. Bardzo ważne jest 
zachowanie zdrowego rozsądku 

i maksymalnej ostrożności.

WAŻNE

WAŻNE

W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek punktu danej 
instrukcji skontaktuj się z nami. 

WAŻNE
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Dodatkowe informacje o produktach 
DRAGON WINCH znajdują się na stronie: 

www.dragonwinch.com



25



26



PARAMETRY WYCIĄGAREK 

DWM 13000 HD

Napięcie: 12 V/24 V
Moc:  6,8 KM
Uciąg: 13 000 Ib/ 5 897 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Wymiary (LxWxH): 535 mm x 160 mm x 242 mm
Waga zestawu brutto: 42 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 m

DWM 12000 HDI

Napięcie: 12 V 
Moc:  6,8 KM
Uciąg: 12 000 Ib/ 5 443 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 26 m  
Wymiary (LxWxH): 535 mm x 160 mm x 257 mm
Waga zestawu brutto: 43 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DWM 12000 HD

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc:  6,8 KM
Uciąg: 12 000 Ib/ 5 443 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 265: 1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 26 m  
Wymiary (LxWxH): 535 mm x 160 mm x 245 mm
Waga zestawu brutto: 42 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DRAGON WINCH seria MAVERICK
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DWM 13000 HD EU

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc:  7,8 KM
Uciąg: 13 000 lb/ 5 897kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 318:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 30 m 
Wymiary (LxWxH): 560 mm x 196 mm x 267 mm
Waga zestawu brutto: 55 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

obciążenie liny kg brak 910 2722 5897

prędkość liny m/min 6,5 3,5 2,2 0,8

pobór prądu 12 V ampery 65 130 230 420

pobór prądu 24 V ampery 38 80 130 270

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 5897 4749 3906 3341

ilość liny na bębnie m 4,8 12 21 28

obciążenie liny kg brak 910 2722 5897

prędkość liny m/min 7 3,8 2,4 0,9

pobór prądu 12 V ampery 70 140 248 454

pobór prądu 24 V ampery 27 53 110 266

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 5897 4749 3906 3341

ilość liny na bębnie m 4,8 12 21 30

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 5443 4383 3605 3084

ilość liny na bębnie m 4,8 12 21 28

obciążenie liny kg brak 910 1814 5443

prędkość liny m/min 6,5 3,5 2,8 1,3

pobór prądu 12 V ampery 65 130 175 400

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 5443 4383 3605 3084

ilość liny na bębnie m 4,8 12 21 28

obciążenie liny kg brak 910 1814 5443

prędkość liny m/min 6,5 3,5 2,8 1,3

pobór prądu 12 V ampery 65 126 175 400

pobór prądu 24 V ampery 38 80 100 260



PARAMETRY WYCIĄGAREK  
DRAGON WINCH seria MAVERICK

DWM 8000 HD

Napięcie: 12 V
Moc:  5,5 KM
Uciąg: 8 000 Ib/ 3 629 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 216:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 24 m  
Wymiary (LxWxH): 450 mm x 160 mm x 245 mm
Waga zestawu brutto: 32 kg
Rozstaw śrub montażowych: 167 mm x 114 mm

DWM 10000 HD

Napięcie: 12 V
Moc: 6,8 KM
Uciąg: 10 000 Ib/ 4 536 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 216:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 26 m
Wymiary (LxWxH): 535 mm x 160 mm x 245 mm
Waga zestawu brutto: 39 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DWM 12000 HD EU

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc:  7,8 KM
Uciąg: 12 000 lb/ 5 443 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 318:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 30 m 
Wymiary (LxWxH): 560 mm x 196 mm x 267 mm
Waga zestawu brutto: 55 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm
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obciążenie liny kg brak 910 2722 5443

prędkość liny m /m in 7 3,8 2,4 0,9

pobór prądu 12 V am pery 70 140 248 454

pobór prądu 24 V am pery 27 53 110 266

wars twa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 5443 4383 3605 3084

ilość liny na bębnie m 4,8 12 21 30

wars twa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 4536 3653 3004 2570

ilość liny na bębnie m 4,8 12 21 28

obciążenie liny kg brak 910 1814 4536

prędkość liny m /m in 8 4,5 3,5 2,5

pobór prądu 12 V am pery 70 150 217 435

obciążenie liny kg brak 910 1814 3629

prędkość liny m/min 8 4 3 2,3

pobór prądu 12 V ampery 70 160 240 390

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 3629 2922 2404 2056

ilość liny na bębnie m 4,1 9 15 24

DWM 2500 ST

Napięcie: 12 V
Moc:  0,9 KM
Uciąg: 2 500 Ib/ 1 133 kg
Redukcja: 153:1
Rodzaj hamulca: samohamowny
Długość liny stalowej: 10 m
Wymiary (LxWxH): 285 mm x 103 mm x 105 mm
Waga zestawu brutto: 6 kg

o b c ią ż e n ie  lin y k g b r a k 4 5 4 1 1 3 3

p r ę d k o ś ć  lin y m /m in 3 ,2 2 ,6 0 ,8

p o b ó r  p r ą d u  1 2  V a m p e r y 2 0 5 5 1 1 0

w a rs tw a  l in y 1 2 3 4

u c ią g  l in y kg  1 1 3 3 5 9 0 4 9 5 4 3 0

ilo ś ć  l in y n a  b ę b n ie m 2 4 ,3 7 ,2 1 0

DWM 2000 ST

Napięcie: 12 V
Moc:  0,9 KM
Uciąg: 2 000 Ib/ 907 kg
Redukcja: 153:1
Rodzaj hamulca: samohamowny
Długość liny stalowej: 10 m
Wymiary (LxWxH): 285 mm x 103 mm x 105 mm
Waga zestawu brutto: 5,8 kg

o b c ią ż e n ie  lin y kg b ra k 4 5 4 9 0 7

p rę d ko ś ć  lin y m /m in 3 ,2 2 ,6 1

p o b ó r  p rą d u  1 2  V a m p e ry 2 0 5 5 9 5

wars tw a liny 1 2 3 4

uciąg liny k g 907 740 620 540

iloś ć liny na bębnie m 2 4,3 7,2 10



PARAMETRY WYCIĄGAREK 

DWH 12000 HD

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc:  9 KM
Uciąg: 12 000 Ib/ 5 443 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 273: 1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 26 m 
Wymiary (LxWxH): 599 mm x 175 mm x 255 mm
Waga zestawu brutto: 47 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DWH 10000 HD

Napięcie: 12 V
Moc:  9 KM
Uciąg: 10 000 Ib/ 4 536 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 273:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 26 m 
Wymiary (LxWxH): 599 mm x 175 mm x 255 mm
Waga zestawu brutto: 46 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DWH  9000 HD

Napięcie: 12 V
Moc:  9 KM
Uciąg: 9 000 Ib/ 4 082 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 138:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 26 m 
Wymiary (LxWxH): 599 mm x 175 mm x 255 mm
Waga zestawu brutto: 46 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DWH 15000 HD

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc:  9 KM
Uciąg: 15 000 Ib/ 6 803 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 295: 1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Wymiary (LxWxH): 599 mm x 175 mm x 255 mm
Waga zestawu brutto: 54 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DRAGON WINCH seria HIGHLANDER
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obciążenie liny kg brak 4532 5443 6803

prędkoś ć liny m /m in 9 3,8 2,2 2

pobór prądu 12 V am pery 65 270 350 415

pobór prądu 24 V am pery 30 170 210 245

wars twa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 6803 6157 5165 4449

iloś ć liny na bębnie m 5 11,5 19 28

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 5443 4383 3605 3084

ilość liny na bębnie m 5 11,5 19 28

obciążenie liny kg brak 910 1814 5443

prędkość liny m/min 9,6 6 4,8 2,4

pobór prądu 12 V ampery 65 120 170 390

pobór prądu 24 V ampery 30 50 90 250

obciążenie liny kg brak 910 1814 4536

prędkość liny m/min 9,6 6 4,8 3

pobór prądu 12 V ampery 65 120 170 350

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 4536 3653 3004 2570

ilość liny na bębnie m 5 11,5 19 28

obciążenie liny kg brak 910 1814 4082

prędkość liny m /m in 25 15 11 5,8

pobór prądu 12 V am pery 65 115 220 360

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 4082 3287 2704 2313

ilość liny na bębnie m 5 11,5 19 28



DRAGON WINCH seria HIGHLANDER

PARAMETRY WYCIĄGAREK 

DWH 2500 HD

Napięcie: 12 V
Moc:  1,6 KM
Uciąg: 2 500 Ib/ 1 133 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 136:1
Rodzaj hamulca: automatyczny
Długość liny stalowej: 15 m
Długość liny syntetycznej: 15 m
Wymiary (LxWxH): 347 mm x 114 mm x 120 mm
Waga zestawu brutto: 10 kg
Rozstaw śrub montażowych: 124 mm x 76 mm

DWH 3500 HD

Napięcie: 12 V
Moc:  1,6 KM
Uciąg: 3 500 Ib/ 1 588 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 136:1
Rodzaj hamulca: automatyczny
Długość liny stalowej: 15 m
Długość liny syntetycznej: 15 m
Wymiary (LxWxH): 347 mm x 114 mm x 116 mm
Waga zestawu brutto: 11 kg
Rozstaw śrub montażowych: 124 mm x 76 mm

DRAGON WINCH seria TRUCK

DWT 20000 HD

Napięcie: 24 V
Moc:  9 KM
Uciąg: 20 000 Ib/ 9 072  kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 450:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m  
Wymiary (LxWxH): 620 mm x 214 mm x 290 mm
Waga zestawu brutto: 67 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm/ 254 mm x 165 mm

DWH 4500 HDL

Napięcie: 12 V
Moc:  1,9 KM
Uciąg: 4 500 lb/ 2 041 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 136:1
Rodzaj hamulca: automatyczny
Długość liny stalowej: 15 m (maksymalna możliwa długość liny - 20 m)
Długość liny syntetycznej: 15 m  
Wymiary (LxWxH): 378 mm x 114 mm x 120 mm
Waga zestawu brutto: 12,7 kg
Rozstaw śrub montażowych: 170 mm x 76 mm

DWH 4500 HD

Napięcie: 12 V
Moc:  1,9 KM
Uciąg: 4 500 Ib/ 2 041 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 136:1
Rodzaj hamulca:automatyczny 
Długość liny stalowej: 15 m
Długość liny syntetycznej: 15 m 
Wymiary (LxWxH): 340 mm x 114 mm x 120 mm
Waga zestawu brutto: 11,4 kg
Rozstaw śrub montażowych: 124 mm x 76 mm
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obciążenie liny kg brak 907 2041

prędkość liny m/min 9,4 6,5 2,5

pobór prądu 12 V ampery 27,5 99 176

warstwa liny 1 2 3 4 5

uciąg liny kg 2041 1588 1412 1278 1072

ilość liny na bębnie m 4 7 10,5 14,5 20

obciążenie liny kg brak 907 2041

prędkość liny m/min 9,4 6,5 2,5

pobór prądu 12 V ampery 27,5 99 176

warstwa liny 1 2 3 4 5

uciąg liny kg 2041 1588 1412 1278 1072

ilość liny na bębnie m 1,9 4,2 6,8 9,7 15

obciążenie liny kg brak 907 1588

prędkość liny m/min 8,3 5,1 3

pobór prądu 12 V ampery 25 107 150

warstwa liny 1 2 3 4 5

uciąg liny kg 1588 1300 1100 950 840

ilość liny na bębnie m 1,9 4,2 6,8 9,7 15

obciążenie liny kg brak 907 1133

prędkość liny m/min 8,3 5,1 4

pobór prądu 12 V ampery 25 107 120

warstwa liny 1 2 3 4 5

uciąg liny kg 1133 910 770 665 585

ilość liny na bębnie m 1,9 4,2 6,8 9,7 15

wars twa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 9072 7330 6149 5296

iloś ć liny na bębnie m 5 11,5 19 28

obciążenie liny kg brak 4532 5443 9072

prędkość liny m/min 6,5 3 2,5 1,9

pobór prądu 24 V ampery 30 170 190 280



DRAGON WINCH seria TRUCK

PARAMETRY WYCIĄGAREK 

DWT 15000 HDL

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc: 9  KM
Uciąg: 15 000 Ib/ 6 803 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 420:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 60 m
Wymiary (LxWxH): 815 mm x 210 mm x 260 mm
Waga zestawu brutto: 80 kg
Rozstaw śrub montażowych: 454 mm x 114 mm

DWT 14000 HD

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc: 7,8  KM
Uciąg: 14 000 Ib/ 6 350 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 261:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 20 m lub 28 m
Wymiary (LxWxH): 535 mm x 160 mm x 242 mm
Waga zestawu brutto: 46 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DWT 15000 HD

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc:  7,8 KM
Uciąg: 15 000 lb/ 6 803 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 318:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 26 m 
Wymiary (LxWxH): 560 mm x 196 mm x 267 mm
Waga zestawu brutto: 53 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm
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DWT 18000 HD

Napięcie: 24 V
Moc: 7,8 KM
Uciąg: 18 000 Ib/ 8 165 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładania planetarna
Redukcja: 420:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Wymiary (LxWxH): 560 mm x 196 mm x 267 mm
Waga zestawu brutto: 66 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

DWT 16800 HD

Napięcie: 12 V/ 24 V
Moc:  7,8 KM
Uciąg: 16 800 lb/ 7 620 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 358:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 26 m 
Wymiary (LxWxH): 560 mm x 196 mm x 267 mm
Waga zestawu brutto: 54 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 8165 6597 5534 4245

ilość liny na bębnie m 5 11,5 19 28

obciążenie liny kg brak 4532 5443 8165

prędkość liny m/min 6,5 2,1 1,6 1,1

pobór prądu 24 V ampery 30 170 200 290

obciążenie liny kg brak 4532 5443 7620

prędkość liny m/min 5,5 2,3 1,8 1,1

pobór prądu 12 V ampery 70 260 340 470

pobór prądu 24 V ampery 30 160 210 270

w ars tw a liny 1 2 3 4

uciąg  liny kg 7620 6157 5165 4449

iloś ć liny na  bębn ie m 5 11,5 19 26

obciążenie liny kg brak 4532 5443 6803

prędkość liny m/min 6,5 2,5 1,9 1,3

pobór prądu 12 V ampery 70 280 360 420

pobór prądu 24 V ampery 30 180 220 250

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 6803 6157 5165 4449

ilość liny na bębnie m 5 11,5 19 26

Szybkość zwijania liny i pobór prądu
 (pierwsza warstwa liny na bębnie)

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 6803 5113 4581 3955

ilość liny na bębnie m 12 26 42 60

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

obciążenie liny kg brak 4532 5443 6803

prędkość liny m/min 6,5 2,5 1,9 1,3

pobór prądu 12 V ampery 70 280 360 420

pobór prądu 24 V ampery 30 180 220 250

obciążenie liny kg brak 4532 5443 6350

prędkość liny m/min 7,5 5 4 3

pobór prądu 12 V ampery 70 300 400 480

  pobór prądu 24 V ampery 30 170 240 290

wars twa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 6350 5114 4206 3598

iloś ć liny na bębnie m 5 11 16 20



DRAGON WINCH wyciągarki przenośne

PARAMETRY WYCIĄGAREK 

DWP 5000

Napięcie: 12 V
Moc:  2,9 KM
Uciąg: 5 000 Ib/ 2 268 kg
Rodzaj hamulca: samohamowny
Długość liny stalowej: 9 m
Zwijanie i rozwijanie liny elektryczne
Wymiary (LxWxH): 270 mm x 280 mm x 235 mm
Waga zestawu brutto: 24 kg

DWP 3500

Napięcie: 12 V
Moc: 1,3 KM
Uciąg: 3 500 Ib/ 1 588 kg
Rodzaj hamulca: samohamowny
Długość liny stalowej: 9 m
Zwijanie i rozwijanie liny elektryczne
Wymiary (LxWxH): 270 mm x 240 mm x 210 mm
Waga zestawu brutto:14 kg

H - wysokość mierzona w najwyższym możliwym punkcie wyciągarki 
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Szczegółowe informacje o produktach DRAGON WINCH 
dostępne są na stronie www.dragonwinch.com

DRAGON WINCH seria TRUCK

DWTS 12000 HD

Napięcie: 12 V
Moc: 7,2  KM
Uciąg: 12 000 Ib/ 5 443 kg
Przekładnia: ślimakowa
Redukcja: 470:1
Długość liny stalowej: 29 m
Wymiary (LxWxH): 600 mm x 180 mm x 270 mm
Waga zestawu brutto: 52 kg

warstwa liny 1 2 3 4

uciąg liny kg 5443 4530 3890 3390

ilość liny na bębnie m 6 12 21 29

obciążenie liny kg brak 900 1810 5443

prędkość liny m/min 4,2 2,1 1,5 0,6

pobór prądu 12 V ampery 70 130 200 450



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za dokonanie zakupu wyciągarki DRAGON WINCH. W przypadku wystąpienia problemów 
technicznych prosimy o kontakt z Sprzedawcą (zwanym dalej Gwarantem) lub Regionalnym 
Autoryzowanym Serwisem marki DRAGON WINCH. 

WARUNKI GWARANCJI

1.  Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczony od dnia wydania wyciągarki, widniejącym 
     na dowodzie zakupu.
2.  Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych tkwiących w wyciągarce 
      i ujawnionych w okresie gwarancji.
3.  Gwarancja nie obejmuje wad wyciągarki powstałych wskutek: napraw wykonanych przez podmioty 

inne niż Gwarant, nieprzestrzegania zasad prawidłowej instalacji i eksploatacji opisanych w 
instrukcji obsługi, przechowywania wyciągarki w niewłaściwych warunkach, zaniedbania, braku 
nadzoru, niewłaściwego wykorzystywania, nieprzestrzegania zasad postępowania z wyciągarkami, 
błędnego kierunku zwijania liny, przeciążenia wyciągarki, zjawisk losowych takich jak: pożar, 
wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego 
rzędu. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek przypadkowego załączenia wyciągarki.

4.  Gwarancja nie obejmuje mechanicznych wad eksploatacyjnych takich jak: uszkodzenie obudowy, 
uszkodzenie silnika, przekładni lub bębna, których powodem było przeciążenie wyciągarki. 
Parametry, których przekroczenie będzie przeciążeniem wyciągarki są szczegółowo określone 

      w instrukcji obsługi dla danego typu wyciągarki.
5.  Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu podczas 

eksploatacji jak: zarysowanie, trudne do usunięcia zabrudzenie, wytarcie napisów itp.
6.   Lina wyciągarki (stalowa i syntetyczna), po rozwinięciu nie jest objęta gwarancją. Dlatego sprawdź 

linę przed pierwszym użyciem.
7.   Gwarancją nie są objęte wyciągarki, których przyczyną niesprawności jest brak właściwej 

konserwacji (patrz pkt. „Smarowanie i konserwacja wyciągarki”).
8.  Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie: odpowiednio zabezpieczonej wyciągarki, 

dowodu zakupu oraz zgłoszenia reklamacyjnego, które powinno zawierać opis usterki, 
okoliczności jej wystąpienia, rodzaj pojazdu, w którym wyciągarka była zainstalowana i dane 
kontaktowe klienta (adres, numer telefonu).

9.    W porozumieniu z Gwarantem należy dostarczyć wyciągarkę na wskazany adres serwisu. 
10. Wada zgłoszona w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Gwaranta na koszt Gwaranta 
      w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dniu 

dostarczenia wyciągarki do serwisu.
11. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może 

ulec wydłużeniu do 30 dni, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usług serwisu.
12. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wyciągarki na nową, jeżeli Gwarant stwierdzi, że 

usunięcie wady jest niemożliwe. Termin wymiany wyciągarki na nową, wolną od wad, wynosi nie 
więcej niż 30 dni. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) 
wymiana wyciągarki na ten sam typ jest niemożliwa, Gwarant w porozumieniu z Kupującym 
wymieni wyciągarkę na inny typ 
o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie 
obowiązków Gwaranta. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.

13. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, Gwarant obciąży kupującego kosztami
      postępowania gwarancyjnego i kosztami transportu.
14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji 

wyciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez 
Kupującego, a wynikające z uszkodzenia wyciągarki.
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16.  Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych 
zysków w związku z wadą wyciągarki.

17. W przypadku nie zaakceptowania warunków gwarancji kupującemu przysługuje prawo zwrotu 
wyciągarki na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni roboczych od daty kupna. W takim przypadku 
wyciągarka nie może posiadać śladów użytkowania. Gwarant pokrywa koszt, pod warunkiem 
wysłania przesyłki za pośrednictwem wskazanej przez Gwaranta firmy kurierskiej.

18. W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA

Jeżeli Klient nie odbierze wyciągarki z Serwisu w ciągu 3 miesięcy od daty przesłania sprzętu do
Serwisu, sprzęt zostanie zezłomowany.
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