
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

MASZYNA E-Z FAB DO CI�CIA I FAZOWANIA RUR 
OD 1” DO 24” 



MASZYNA E-Z FAB DO CI
CIA NA ZIMNO I 

FAZOWANIA RUR 

Maszyny do ci�cia i fazowania rur na zimno z mocowaniem na zewn�trznej 
�rednicy

•� Du�a pr�dko�� ci�cia i fazowania rur 

•� UNIKALNY nap�d elektryczny NC Servo z ekranem dotykowym 

•� Poł�czenie dokładno�ci i bezpiecze�stwa 

•� Kilka trybów automatyzacji 

•� Ka�dy materiał 

•� Mo�liwo�� dostosowania do potrzeb 

ZAKRES: �r. wewn. od 1 do 24" (30 - 620mm)

E-Z Fab jest nowym rewolucyjnym urz�dzeniem do ci�cia i fazowania rur. Nadaje si� idealnie nie tylko do warsztatów, ale tak�e do miejsc wymagaj�cych 

wysokiej wydajno�ci. 

E-Z Fab działa na zasadzie podobnej jak nasze maszyny do ci�cia i fazowania z chwytakiem szcz�kowym rozwieranym. 

Jednak�e obrotowy, roboczy pier�cie� wewn�trzny jest jednocz��ciowy i jest umieszczony w odlewanym korpusie zewn�trznym, dzi�ki czemu jest wytrzymały, 

sztywny i szybki. Dzi�ki jego stabilno�ci (a cz��ciowo tak�e dzi�ki elektrycznemu silnikowi wykonawczemu o mocy 1,5 kW, o którym wi�cej w dalszej cz��ci…) 

fakt, �e pier�cie� jest jednocz��ciowy oznacza, �e mo�e on obraca� si� z du�� pr�dko�ci�, zachowuj�c jednocze�nie stabilne, precyzyjne ci�cie. 
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Samocentruj�cy system mocuj�cy 

zapewnia szybkie wyrównywanie i 

zaciskanie rur. 

Gama narz�dzi i no�y tn�cych 

dost�pnych do ci�cia i skrawania 

wszystkich grubo�ci rur i fazowania pod 

dowolnym k tem.

Ci�cie rur Fazowanie rur

Uszczelniona skrzynka elektryczna 

mieszcz�ca wszystkie sterowniki i 

okablowanie NC 

Wbudowany zespół pompy płynu 

chłodz�cego z tac� ociekow� w 

standardzie



Ekran dotykowy: 

Model E-Z FAB został wyposa�ony w mocny silnik Delta Servo o mocy 1,5 kW z układem sterowania Delta NC. Umo�liwia to 
łatwe korzystanie ze wszystkich funkcji ekranu dotykowego. Wykorzystali�my nasze 25-letnie do�wiadczenie, aby wst�pnie 
ustawi� pr�dko�ci dla rozmiaru/materiału rury, jak wida� poni�ej. Umo�liwia to bardzo szybkie i łatwe ustawienie bez bł�du 
człowieka. 

Silnik wykonawczy (serwo) sterowany numerycznie (NC) oferuje niezrównan� moc i pr�dko�� ci�cia. Ekran dotykowy 
pozwala na wygodn� obsług� poprzez system sterowania Delta na regulowanym ramieniu. 

Sterowanie ekranem dotykowym posiada 2 główne ustawienia: R�czne i Automatyczne. 

W opcji automatycznej pr�dko�ci obrotowe ci�cia rur s� wst�pnie ustawione w zakresach poszczególnych maszyn, 
natomiast w opcji r�cznej operator mo�e sam regulowa� pr�dko�� maszyny. 

*Sterowniki z ekranem dotykowym mog� by� personalizowane podczas uruchamiania/szkolenia. 

Dost�pne modele: 

Model Zakres roboczy (cale) Zakres roboczy �rednicy zewn. 
(mm) Grubo�ci �cianki (mm) 

EZFABB6 1-6" 30-170 1 - 40

EZFABB8 2 - 8" 70 - 220 1 - 40

EZFAB12 6 - 12" 170 - 320 1 - 40

EZFAB16 10 - 16" 270 - 420 1 - 40

EZFAB20 14 - 20" 370 - 520 1 - 40

EZFAB24 18 - 24" 470 - 620 1 - 40

Przykładowe czasy trwania ci�cia i fazowania:

Rozmiar Rury Rura SHD Grubo�� �cianki w 

mm
Materiał rury Wst�pnie ustawiona 

pr�dko�� 
Czas trwania ci�cia i 

fazowania

2 cale SHD40 4mm W�giel 50 obr/min. 2 minuty

2 cale SHD40 4mm S/S 50 obr/min. 2 minuty

4 cale SHD40 4mm W�giel 40 obr/min. 2 minuty

4 cale SHD40 4mm S/S 30 obr/min. 2 minuty

6 inch SHDXXS 22mm W�giel 35 obr/min. 5 minuty

6 inch SHD40 7mm S/S 20 obr/min. 6 min. 30 sek.

8 inch SHD40 8mm W�giel 30 obr/min. 7 minuty

8 inch SHD40 8mm S/S 20 obr/min. 9 minuty


