
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

FAZOWANIE RUR OD 2’ DO 8’’ MASZYN� PREP 8 



ZAKRES: �r. wewn. od 50 do 
207mm 

• Funkcje:

Fazowanie zewn�trzne  

Fazowanie wewn�trzne   

Fazowanie kolanek  

Licowanie 
Poszerzanie otworów  

Usuwanie spoin   

Wyoblanie   

Fazowanie zło�one 
• Materiały:

Ka�dy rodzaj stali i stopu 

egzotycznego 
• Zasilanie: Pneumatyczne/elektryczne 

(110 V lub 220 V) 

Jedna z najmocniejszych i najpopularniejszych maszyn z mocowaniem na wewn�trznej �rednicy do 
przygotowywania ko�ców rur z bezpo�rednim posuwem w linii. Zawdzi�cza to głównie swojemu imponuj�cemu 
zakresowi roboczemu wynosz�cemu 2" do 8" i niezrównanej mocy. PREP 8 jest maszyn� przeno�n�, 
obsługiwan� przez jedn� osob�, jej stosunek mocy do ci��aru i mimo�rodowy 4-szcz�kowy uchwyt do narz�dzi 
umo�liwia wykorzystanie 4 wkładek lub no�y kształtowych w celu równoczesnego fazowania zewn�trznego i 
wewn�trznego nawet najgrubszych �cianek rur. 

PREP 8 jest prawdziwym tytanem obróbki. Jego rozmiar, moc i funkcjonalno�� sprawiaj�, �e jest niezwykle 
popularny w fazowaniu du�ych elementów pod du�ymi obci��eniami, na miejscu lub w wytwórni. 

CECHY I ZALETY 

Maszyna PREP 8 jest reaktywna pod wzgl�dem momentu obrotowego. Oznacza to, �e rura nie musi by� zamocowana 
przed fazowaniem, co jest szczególnie przydatne w miejscu obróbki, podczas konserwacji lub naprawy. Wynika to z 
konstrukcji i wytrzymało�ci układu wału przelotowego, który mocuje si� z otworem rury. 

System szcz�kowy składa si� z 3 równo rozmieszczonych segmentów szcz�k, które s� unieruchomione i zamocowane 
na wewn�trznym, „rowkowanym” wale rozpr��nym.

Rowki te utrzymuj� szcz�ki w stałym poło�eniu, w przeciwie�stwie do innych systemów, które wykorzystuj� metalowe lub 
gumowe ta�my do mocowania szcz�k.

W miar� dokr�cania nakr�tki rozpr��nej szcz�ki rozszerzaj� si�, blokuj� si� �ci�le, prostopadle do otworu rury. 
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OPCJE ZASILANIA:
PNEUMATYCZNE 

ELEKTRYCZNE 

NR CZ��CI TP8P NR CZ��CI TP8E 

AKCESORIA i OPCJE:
WAŁEK KOLANKA AUTOMATYCZNE MOCOWANIE 

NR CZ��CI TP8ESK NR CZ��CI TP8ALD

UCHWYTY ZAPADKOWE SMAROWNICA FILTRA

NR CZ��CI TP8AHK NR CZ��CI AFL1 



OPIS JEDN. POMIARU PNEUMATYCZNE ELEKTRYCZNE OPAKOWANIE
Numer cz��ci - TP8P TP8E

Zakres blokowania rur mm (�r. wewn.) 50 - 207 50 - 207 Wszystkie urz�dzenia s� dostarczane z 

kompletem szcz�k mocuj�cych, aby maszyna 

mogła pracowa� w pełnym zakresie. Narz�dzia 

serwisowe, rysunki, instrukcja obsługi i certyfikat 

gwarancji oraz metalowa walizka ochronna. 

Zalecany zakres roboczy cale (�r. zewn.) 2" - 8" 2" - 8"

Pr�dko�� bierna obr/min 0 - 52 5 - 34

Moment obrotowy kgm/Nm 36 / 353+ 45 / 441+

Długo�� posuwu osiowego mm 40 40

Maks. temperatura robocza c° 55 55

Maksymalna emisja d�wi�ku dB 75 75

Moc silnika pneumatycznego KM 1,8 -

Zu�ycie powietrza stopa3/min. 44 - 50 -

Ci�nienie robocze powietrza psi 90 -

Zł�cze przewodów pneumatycznych cale 54” -

Moc silnika elektrycznego wat - 1700

Napi�cie wolt - 110 / 220

Cz�stotliwo�� Hz - 50 / 60

Waga urz�dzenia kg. 25 26

Wymiary opakowania mm 880 x 640 x 240 880 x 640 x 240

Waga opakowania kg. 53 54

Wymiary 

DIM PNEUMATYCZNE ELEKTRYCZNE

A 670mm 700mm

B 520mm 520mm

C 278mm 278mm

D 220mm 220mm

E 86mm 90mm

PRZYKŁADY POPULARNYCH 

NARZ�DZI TN�CYCH 

Faza 45°

Licowanie 90°Wewn�trzna faza 15°Wewn�trzna faza 45°

Faza 30° Faza 37,5°

Dost�pne wszystkie kształty, rozmiary i k�ty


