
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

FAZOWANIE RUR OD 3’ DO 16’’ MASZYN� PREP 16
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• Funkcje: Fazowanie zewn�trzne 

Fazowanie wewn�trzne  

Licowanie 
Poszerzanie otworów  

Usuwanie spoin   

Wyoblanie   

Fazowanie zło�one 

• Materiały: Ka�dy rodzaj stali i 

stopu egzotycznego 

• Zasilanie: Pneumatyczne 

(opcjonalnie 

ZAKRES: �r. wewn. od 72 do 
385mm

CECHY I ZALETY

PREP 16 jest pierwszym produktem firmy TAG w nowej gamie wysokowydajnych maszyn fazuj�cych do rur o �redniej �rednicy. 

Jego szcz�ki s� blokowane przez zapadki na wewn�trznej �rednicy, natomiast posuw jest regulowany równie� przez zapadki, co ułatwia 
przygotowywanie grubych �cianek rur. Oferowana z silnikiem pneumatycznym o mocy 3 KM lub z silnikiem elektrycznym 1750 W, dzi�ki czemu jest 
w stanie wykona� ka�d� geometri� fazowania w imponuj�cym zakresie 3” do 16”. 

Wyoblanie, poszerzanie otworów i licowanie mo�e odbywa� si� jednocze�nie, przy u�yciu odpowiednich narz�dzi zamontowanych w 4 hartowanych 
uchwytach narz�dziowych o regulowanym poło�eniu przystosowanych do du�ych obci��e�. Dzi�ki niewielkiej wadze i bezkonkurencyjnej mocy, 
PREP 16 jest idealny do zastosowa� na placu, na morzu, w elektrowniach j�drowych i innych miejscach, w których wymagane s� niewiarygodnie 
precyzyjne spoiny. 

PREP 16, i wszyscy jego wi�ksi bracia, PREP 20 i PREP 24, korzystaj� z posuwu i mocowania zapadkowego. Umo�liwia to bezproblemowe 
ustawienie i pozwala operatorowi na przesuwanie ze stał� pr�dko�ci� przy minimalnym wysiłku. 

Monta� jest łatwiejszy dzi�ki temu, �e 

maszyna posiada dwustronne jarzmo z 

wyjmowanymi przedłu�eniami, dzi�ki 

czemu mo�na j� łatwo zamontowa� i 

zdj�� z rury. 

Samocentruj�cy si� jednocz��ciowy 

wałek blokuj�cy o �rednicy 70 mm (2,75") 

z wbudowanymi szcz�kami eliminuje 

problem p�kni�cia lub poluzowania 

spr��yn i pier�cieni ustalaj�cych.

Innowacyjne, szerokie szcz�ki blokuj�ce 

zapewniaj� 6-punktowe mocowanie w 3 

szcz�kach o najwy�szej sile zaciskania 

podczas przygotowania ko�ców bez 

wibracji. 



PREP 16 posiada niezrównan� moc i stabilno��, gdy� wykorzystuje 

układ zapadkowy do blokowania szcz�k i posuwu przy fazowaniu.

PREP 16 mo�e by� równie� dostarczony w wersji elektrycznej z 
silnikiem o mocy 1750 z nap�dem liniowym lub prostopadłym lub 
silnikiem pneumatycznym 3,0 KM do du�ych obci��e�. 
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OPIS JEDN. POMIARU PNEUMATYCZNE ELEKTRYCZNE

Numer cz��ci - TP16P TP16E

Zakres blokowania rur mm / cale (�r. wewn.) 72 - 385mm / 2,8 - 15,1” 72 - 385mm / 2,8 - 15,1”

Zalecany zakres roboczy mm / cale (�r. zewn.) 72 - 406mm / 2,8 - 16” 72 - 406mm / 2,8 - 16”

Pr�dko�� bierna obr/min 11 - 21 2 - 21

Moment obrotowy Nm 1770+ 1770+

Długo�� posuwu osiowego mm / cale 50 mm (2”) 50 mm (2”)

Maks. temperatura robocza c° 55 35

Maksymalna emisja d�wi�ku dB 75 75

Moc silnika pneumatycznego KM 3,0 -

Zu�ycie powietrza stopa3/min. 70 -

Ci�nienie robocze powietrza psi 90 -

Zł�cze przewodów pneumatycznych cale 3/4" -

Moc silnika elektrycznego wat - 1750

Napi�cie wolt - 110 / 220

Cz�stotliwo�� Hz - 50 / 60

Waga urz�dzenia kg / funty 40 / 88 40 / 88

Wymiary opakowania mm 760 x 500 x 560mm 760 x 500 x 560mm

Waga opakowania kg / funty 75 / 165 75 / 165

• Silniki elektryczne 110/220 V posiadaj� tylko 3-miesi�czny okres gwarancji.
Wszystkie urz�dzenia s� dostarczane z kompletem segmentów chwytaj�cych, aby maszyna mogła pracowa� w pełnym zakresie. 
Standardowo dostarczane s� równie� narz�dzia serwisowe, rysunki, instrukcja obsługi i certyfikat gwarancji. 
•� Ka�da maszyna jest dostarczana z ochronn�, wykonan� na zamówienie, drewnian� walizk�. 
•� W przypadku wszystkich modeli pneumatycznych zdecydowanie zalecamy stosowanie przeno�nej smarownicy z filtrem.

Wymiary

DIM PNEUMATYCZNE ELEKTRYCZNE

A 407mm 407mm

B 407mm 407mm

C 750mm 630mm

PRZYKŁADY POPULARNYCH 

NARZ�DZI TN�CYCH 

Faza 30°Faza 37,5°

Fazowanie zło�one 20+ 10° Wewn�trzna faza 15° Licowanie 90°

Fazowanie zło�one 37,5+ 10°

Dost�pne wszystkie kształty, rozmiary i k�ty


