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MASZYNY DO CI�CIA NA ZIMNO I FAZOWANIA W 

CHWYTAKU DWUSZCZ�KOWYM ROZWIERNYM O 

�REDNICY 1” DO 54” 
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ZAKRES: �r. wewn. od 1 do 54" (25 - 
1372 mm) 

• Funkcje:
Fazowanie zewn�trzne  
Fazowanie wewn�trzne  
Poszerzanie otworów  
Fazowanie zło�one 

• Materiały: Ka�dy rodzaj stali i stopu egzotycznego

• Zasilanie:
Pneumatyczne 
Elektryczne (110 V lub 220 V) 
Hydrauliczne 
NOWO�	: Elektryczny serwomotor NC (patent 
zgłoszony) 



INFORMACJE PODSTAWOWE 

Nowe chwytaki dwuszcz�kowe rozwierane firmy TAG s� 
zasadniczo przeno�nymi tokarkami.

Oferuj� wszechstronno�� w ci�ciu i fazowaniu (równie� 
jednocze�nie), licowaniu, poszerzaniu otworów i obróbce 
zewn�trznej strony rur (i zbiorników) o prawie ka�dej �rednicy.

Lekki aluminiowy korpus osłania wewn�trzne stalowe koło z�bate 
koronowe obracaj�ce si� na solidnych ło�yskach, co zapewnia 
funkcjonalno��, wytrzymało�� i trwało��. 

W poł�czeniu z szerokimi, hartowanymi stopkami mocuj�cymi, 
czytelnymi oznaczeniami podziałki umo�liwia to szybkie, 
powtarzalne, koncentryczne ustawienie nawet na owalnych 
rurach i zł�czach.

Istniej�ca gama oprzyrz�dowania, zasilaczy i akcesoriów pozwala 
na dostosowanie danej maszyny do konkretnego zadania. 

CECHY I ZALETY 
•� 11 modeli obsługuje zakres �rednic zewn. od 1" (25,4 mm) do 54" (1372 mm) 
Opcje nap�du pneumatycznego, hydraulicznego, standardowego elektrycznego i 
elektrycznego NC SERVO zapewniaj� wi�ksz� uniwersalno�� 
Regulowane ło�yska o du�ej obci��alno�ci w poł�czeniu z łatwo dost�pnymi punktami 
konserwacji umo�liwiaj� kontrol� i regulacj� 
Stopki mocuj�ce mo�na szybko i łatwo regulowa� za pomoc� łba sze�ciok�tnego 
poło�onego w jednej płaszczy�nie z s�siednim pier�cieniem zewn�trznym. Stopki 
posiadaj� łatwe do odczytania oznaczenia umo�liwiaj�ce szybkie ustawienie i regulacj��•
� Chwytaki dwuszcz�kowe firmy TAG pasuj� do szerokiej gamy akcesoriów, co 
zwi�ksza wydajno�� i poszerza mo�liwo�ci maszyn 
•� Unikalne prowadnice narz�dziowe z „przeniesieniem nap�du TAG” i wymiennymi 
przekładniami pozwalaj� regulowa� posuw no�a promieniowego 

SZYBKO ROZWIERANA KONSTRUKCJA



JEDNOSTKI NAP�DOWE

Aby sprosta� ró�nym potrzebom terenów robót na �wiecie, silniki i nap�dy chwytaków szcz�kowych firmy TAG s� dost�pne w 
ró�nych konfiguracjach. 

Dost�pne s� silniki nap�dowe hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne. Dost�pne s� kołnierze monta�owe silnika w 
wersjach z prostym tyłem (rz�dowe), z k�tem prostym i z nap�dem przednim wstecznym. 

Silniki pneumatyczneSilniki elektryczne Serwomotory elektryczne Silniki hydrauliczne

ELEKTRYCZNY SILNIK NAP�DOWY NC SERVO FIRMY TAG

Jednofazowy elektryczny silnik wykonawczy NC (sterowany numerycznie) firmy TAG wprowadza 
nowy poziom wydajno�ci i mocy nap�dów elektrycznych chwytaków rozwiernych firmy TAG. 

Silnik wykonawczy o mocy 1,5 kW, podobnie jak silnik trójfazowy lub nap�d hydrauliczny, nie zwalnia i 
nie napina si� pod obci��eniem. Silnik wykonawczy jest sterowany za pomoc� przewodowego lub 
bezprzewodowego ekranu dotykowego NC z poł�czeniem typu trójk�t, co umo�liwia nieograniczon�
regulacj� obrotów. 

W przypadku stałego wykonywania 
tej samej pracy na maszynie, po 
znalezieniu optymalnego ustawienia 
wydajno�ci i warto�ci, mo�na je 
zapisa� w bloku sterowania 
numerycznego i przywoła� je w 
przyszło�ci. Dost�pne w wersji 
pojedynczej dla grubo�ci do 30 mm 
lub podwójnej dla grubo�ci powy�ej 
30mm. 

Podwójne serwosterowanie Pojedyncze serwosterowanie

ZASILACZ HYDRAULICZNY FIRMY TAG

Firma TAG oferuje wykonany na zamówienie zasilacz hydrauliczny o 
mocy potrzebnej do ci�cia i fazowania wszystkich grubo�ci i materiałów z 
rur w przypadku stosowania z chwytakami szcz�kowymi rozwieranymi. 

SPECYFIKACJA: 
•�CI�NIENIE NOMINALNE: 16 MPa 
•�PRZEPŁYW NOMINALNY: 25 L/min 
•�MOC SILNIKA HYDRAULICZNEGO: 200 obr/min.
•�MOMENT OBROTOWY SILNIKA 
HYDRAULICZNEGO: 260 Nm 
•�MOC ELEKTRYCZNA: 7,5KW 
•�PR
DKO�	 OBROTOWA SILNIKA 
ELEKTRYCZNEGO: 1450 obr/min. 
•�ZAKRES REGULACJI CZASU: 0-20 obr/min. 
•�CI
�AR WYSYŁKOWY: 300kg 



ZAKRES PROWADNIC NARZ�DZI z PRZENIESIENIEM NAP�DU TAG

Prowadnice narz�dziowe s� dost�pne w ró�nych konfiguracjach, co pozwala na u�ycie dowolnego oprzyrz�dowania TAG.

Standard Spr��ynowe �ledzenie �r.zewn. Suwak narz�dziowy poszerzacza otworu

Niewielki rozmiar i waga zapewniaj� dost�p 
do w ciasnych miejscach. Wykorzystanie 
standardowych narz�dzi TAG z ostrzami z 
kobaltowej stali szybkotn�cej (HSS Co). Do 
ci�cia i fazowania wszystkich materiałów o 
grubo�ci �cianki do 120 mm. 

Koło ło�yska umieszczone w prowadnicy 
narz�dziowej jest dociskane do zewn�trznej 
strony rury przez 2 spr��yny 150 funtów, co 
zapewnia równomierne, dokładne 
przygotowanie do spawania i licowanie na 
styku, dzi�ki �ledzeniu konturu 
zewn�trznego rury, co jest korzystne w 
przypadku rur o du�ych �rednicach i 
grubszych �ciankach. Do ci�cia i fazowania 
wszystkich materiałów o grubo�ci �cianki 
do 120 mm. 

Pomocniczy moduł prowadnicy poszerzacza 
otworu jest przy�rubowany bezpo�rednio do 
standardowej prowadnicy narz�dzia i mo�e 
by� mocowany natychmiast po zako�czeniu 
ci�cia i fazowania zewn�trznego, aby 
usun�� wszelkie wewn�trzne niezgodno�ci 
przed spawaniem. Moduł prowadnicy 
poszerzacza otworu jest dost�pny z ró�nym 
przesuwem.

OPRZYRZ�DOWANIE

Gama narz�dzi ze stali HSS Co firmy TAG obejmuje narz�dzia do ci�cia, 
fazowania, podwójnego fazowania, zło�onego fazowania oraz poszerzania 
otworów. Narz�dzia firmy TAG s� dost�pne w ró�nych długo�ciach i wielko�ciach, 
dzi�ki czemu mo�na dopasowa� je precyzyjnie do zastosowania.
Oferujemy równie� narz�dzia zaprojektowane na zamówienie, specjaln� stal 
narz�dziow� oraz wkładki do zastosowa� niestandardowych. 

Model Zakres rozmiarów (cale) Zakres roboczy �rednicy zewn. (mm)

TSFC6 1 - 6" 25 - 168mm 

TSFC8 2 - 8" 50 - 219mm 

TSFC12 6 - 12" 168 - 323mm 

TSFC16 10 - 16" 254 - 406mm 

TSFC18 12 - 18" 323 - 457mm

TSFC20 14 - 20" 355 - 508mm 

TSFC24 18 - 24" 457 - 610mm 

TSFC30 24 - 30" 610 - 762mm

TSFC36 30 - 36" 762 - 914mm

TSFC42 36 - 42" 914 - 1066mm

TSFC48 42 - 48" 1066 - 1240mm

TSFC54 48 - 54" 1240 - 1372mm

* Wi�ksze rozmiary dost�pne na zamówienie



PRZYKŁADY ZADA� WYKONANYCH PRZY 
U�YCIU CHWYTAKÓW SZCZ
KOWYCH 
ROZWIERANYCH FIRMY TAG 


