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ЗА НАС
TAG-PIPE е основана от Антъни Таляфиро с централа във 
Великобритания. Той започва да произвежда и доставя 
машини за производство на тръбопроводи, инструменти и 
товаро-разтоварно оборудване през 1985 г., като е работил 
като заварчик, и производител.

През последните години фирма TAG- PIPE нарасна значително, 
като се съсредоточи върху важността да бъде близко до 
клиентите си. През 2012 г. открихме представителство 
в Европа (Белгия), през 2013 г. представителство в САЩ 
(Хюстън), през 2014 г. представителство в Азия (Китай), през 
2015 г. представителство в Близкия изток (Дубай) през 2016 
г. представителство в Индия ( Pune) и наскоро през 2017 г. 
представителство във Виетнам (Хо Ши Мин).

Днес с офиси и складове в 7 страни, на 4 континента, 70 
служители и повече от 180 партньорства и дистрибутори по 
целия свят, ние се гордеем с това, че предлагаме най-висок 
стандарт за качество и обслужване на всички клиенти.

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем в нашата глобална 
мрежа като партньор на TAG-PIPE, дистрибутор или клиент и 
оставаме на Ваше разположение по всяко време.

Продукти
TAG-PIPE сме изключително горди да бъдем установени и 
признати за един от водещите световни производители и 
доставчици на:
• Машини за крайцване на тръби
• Машини за рязане на тръби
• Машини за газо-кислородно рязане на тръби и крайцване
• Скоби за центриране и заваряване на тръби 
• Супорти за тръби
• Аксесоари за газова защита
• Инструменти за тръби
• Стопери за тръби
• Крайцващи машини за листов материал

Цел

Индустрии
Нашите продукти намират приложение в следните отрасли:
• Нефт и газ
• Тръбопроводи
• Обща индустрия
• Корабостоене
• Производство на други 

плавателни съдове
• Електрогенератори
• Производство на котли

• Петролна промишленост
• Фармацефтика
• Рафинерии
• Производство на турбини
• Ядрена промишленост
• Топлообленници
• Млечни продукти, храни и 

напитки и много други

T A G
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

WWW.TAG-PIPE.COM
Политиката на компанията ни е непрекъснато усъвършенствана. Продуктите могат да се променят или да се различават от илюстрираните.

"В TAG-PIPE ние се стремим да 
предложим на нашите клиенти 

цялостна, висококачествена, 
конкурентна и ненадмината гама 

от тръбни машини и инструменти, 
подкрепени от страхотно 
обслужване на клиентите, 

както и от нашите 6 клона, 
разположени стратегически на 4 

континента, мрежа от партньори 
и дистрибутори."

Ейдън Таляйферо, изпълнителен директор



Производство, монтаж и контрол на качеството
Ние от TAG-PIPE сме горди, че предлагаме най-високото качество на 
компонентите, произвеждани в цяла  Европа. Всички наши машини се 
сглобяват във Великобритания и се извършва непрекъснат контрол 
на качеството, съгласно CE сертификат, сертификати за съответствие, 
британски сертификат за произход и ISO9001.

Обслужване на клиенти
Работим изключително усилено в подкрепа и обучение на екипа ни от 
служители и мрежата от партньори и дистрибутори, за да гарантираме, 
че от TAG-PIPE винаги получавате:
• Най-кратко време за реакция
• Най-кратки срокове за доставка
• Най-точни съвети
• Поддръжка след продажбата

Складови наличности
TAG-PIPE поддържат висико ниво на складови наличности, което означава,че 
без значение колко голяма поръчка очаквате, ние можем да ви предложим 
най-кратко време за доставка, навсякъде по света.

Цена
Ще откриете, че цените ни са много конкурентни. Дайте ни възможност да 
Ви направим оферта за следващия Ви проект и сме уверени, че ще бъдете 
доволни! За ваше удобство ние предлагаме нашите продукти в трите 
основни валути: щатски долари, евро и британски лири.

Изследвания и развитие
Технологията винаги се подобрява. В TAG-PIPE ние твърдо възнамеряваме 
да се движим в крак с времето и да бъдем водещи в нашата индустрия 
със специален екип от дизайнери и техници.

Демонстрации и обучения
Провеждаме демонстрации и обучения в нашия шоурум във 
Великобритания и на място при Вас, гарантирайки безопасна, ефективна 
и точна работа с нашите продукти.

Отдаване под наем
TAG-PIPE Ви предостявя услугата „отдаване под наем“ навсякъде по света. 
С наличните повече от 300 машини нашият наемен фонд непрекъснато се 
разширява. През 2016 г. Бе направена голяма инвестиция  под формата 
на допълнителни машини, както и нова персонализирана софтуерна 
система за Отдаване под наем.

Моля, свържете се с нашия отдел за отдаване под наем на: 
Tel: +44 (0)1869 324 144 или E-mail: hire@tag-pipe.com



W
W

W
.T

A
G

-P
IP

E
.C

O
M

  
  

 T
el

: +
4

4
 (
0

)1
8

6
9

 3
2
4

14
4

  
  
 E

-m
a
il:

 s
a
le

s@
ta

g
-p

ip
e.

co
m

4

КРАЙЦВАЩИ МАШИНИ ЗА ТРЪБИ

TAG Машина за крайцване на тръби 
PREP 3  28 - 76 мм (1" - 3")

(опционално от 20 мм)
PREP 3 е еднa от нашите най-продавани машини. Съотношението между 
мощност и теглото на електрическия (110v или 220v) или пневматичния мотор 
или батерията на PREP 3 е ненадминато.
Едновременното външно и вътрешно скосяване и челосване на тръби е лесно 
и с прецизна повтаряемост. Нейният размер, мощност и функционалност я 
правят изключително подходяща при ремонтни дейности, отстраняване на 
заваръчните шевове и J-скосяване.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

TAG Машина за крайцване на тръби 
PREP 4   23 - 112 мм (1" - 4")
PREP 4 е универсална машина, която е здрава и изключително мощна. Намира 
приложение в много отрасли.
PREP 4 се отличава с по-голям обхват на захващане от 20 до 111 мм i / d и се 
предлага с пневматичен или електрически мотор или батерия.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

TAG Машина за крайцване на тръби 
PREP 8  50 - 207 мм (2" - 8")
Една от най-мощните машини с вътрешно захващане за малък диаметър. Това 
се дължи на работния ѝ обхват от 50 до 203 мм и голямата ѝ мощност.
PREP 8 е портативна машина с възможност за едновременно използване на 
4 режещи пластини, с които едновременно да скосяват външно и вътрешно, 
навсякъде.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

TAG Машина за крайцване на тръби
PREP 2 23 - 42 мм (½" - 1½")

(опционално от 12.5 мм)
Най-малката машина от нашата гама с вътрешен захват. PREP 2 е компактна, 
лека, но мощна машина, с електрическо (110v или 220v), пневматично 
задвижване или батерия.
Лесно едновременно външно и вътрешно скосяване и челосване на тръби, 
идеално при серийна работа. Нейният размер, мощност и функционалност я 
правят изключително подходяща за всякакви приложения.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

ОПЦИИ:

Батерия Дръжка Автоматично заключване Приставка за обработка на 
колена
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КРАЙЦВАЩИ МАШИНИ ЗА ТРЪБИ

TAG Машина за крайцване на тръби
PREP 20 100 - 500 мм (4" - 20")
PREP 20 е изключително мощна крайцваща машина.
Голям въртящ момент, 4" центриращ заключващ се вал с вградени челюсти за 
бърза настройка. 
PREP 20 се предлага в пневматичен или с 3200 W електрически мотор.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

TAG Машина за крайцване на тръби
PREP 24 180 - 600 мм (7" - 24") 
PREP 20 е изключително мощна крайцваща машина, която с помощта на зъбна 
предавка преобразува 3.5 к.с. в 12500 Nm въртящ момент.
Голям въртящ момент, 5,9" центриращ вал с вградени 6 челюсти за бързо 
фиксиране. Диапазон на работа от 180 mm до 600 mm. Предлага се с тресчотен 
механизъм, за прецизен контрол при обработка на дебелостенни тръби.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

SPBM (Стационарна машина за крайцване на тръби)
50 - 2034 мм (2" - 80") 

SPBM гамата машини за скосяване на тръби са специално проектирани за 
бързо, точно и просто крайцване на тръби. Тяхната конструкция позволява 
повтаряемост на процесите. Подходящи за всякакви материали. Машините 
могат да се доставят с ръчно и автоматизирано подаване.

TAG Машина за високо скоростно рязане и крайцване на 
тръби със CNC управление
 50 - 610 мм (2" - 24") 
Автоматизирана машина двустранно скосяване и рязане на тръби с CNC 
управление. Перфектната машина за серийна подготовка на тръби. Машина 
разполага с напълно автоматизирана система за захващане и подаване 
на материала, вградена система за охлаждане. Тouch screen за графична 
визуализация на процеса.

TAG Машина за крайцване на тръби
PREP 16  72 - 385 мм (3" - 16") 
PREP 16 е част от новата гама на TAG за машини за скосяване на тръби с голям 
диаметър.
Предлага се с тресчотен механизъм, за прецизен контрол при обработка 
на дебелостенни тръби .Предлага се с 3 к.с. пневматичен или 1750 ватов 
електромотор, всеки вид скос с диапазон от 3 до 16 инча.
Скосяване, челосване и вътрешна обработка могат да бъдат изпълнени 
едновременно. Благодарение на своето тегло и мощност, PREP 16 е идеална за 
работа навсякъде.
Предлага се за 110v или 220v захранване.
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МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ НА ТРЪБИ

TAG Aluminium Split Frame Clamshells
Машини за рязане и крайцване на тъби 25 - 1372 мм
TAG Clamshell гамата от преносими машини за рязане и крайцване на тръби при 
ограничен достъп.
Предлагат се с пневматични, серво-електрически двигатели и хидравлични 
двигатели и покриват диапазон от 25 - 1372 mm външен диаметър.
Едновременно рязане и крайцване, подходяща за всякакъв вид скосяване.

TAG Heavy Duty Steel Split Frame Clamshells
Машини за рязане и крайцване на тъби 1219 - 2743 мм
TAG също така произвежда машини за рязане и скосяване на по-тежки 
стоманени конструкции.
Предлагат се с пневматични, електрически или хидравлични задвижване, могат 
да обработват тръби в различно пространствено положение и с почти всяка 
дебелина на стената и всеки материал.

TAG Машини за орбитално рязане на тъби -OPS
 6 - 300 мм (¼" - 12")
Машините за орбитално рязане на TAG са икономично и практично решение за 
рязане на почти всички видове метални тръби. Рязането се извършва чрез ръчно 
завъртане на машината около тръбата. Тръбата се изрязва с едно завъртане. 
Машината е оборудвана с мощен и здрав електродвигател, оборудван с 
регулатор на скоростта. Машините осигуряват прецизен срез.
Предлагат се четири модела с различен диапазон TAG OPS R4 (½" - 4½"), the TAG 
OPS R6 (3" - 6"), the TAG OPS R8 (6" - 8") and the TAG OPS R12 (8" - 12").

TAG E-Z Саблен трион 25 - 600 мм (1" - 24")
Мощен въртящ се трион, идеален за ремонтни дейности.
Чрез използване на заключващия механизъм към тръбата чрез веригата, саблен 
трион E-Z осигурява прецизен срез. Възможност за рязане под ъгъл до 45 
градуса / 4". Възможност за рязане на всички видове стомани.
Сабления трион Е-Z се предлага с пневматичен и електрически мотор.

TAG E-Z Fab Стационарна машина за орбитално рязане на 
тръби 30 - 620 мм
Самоцентрираща се, стационарна машина за рязане и скосяване на тръби.
E-Z Fab се управлява чрез сензорен екран, притежава висока мощност и въртящ 
момент, за всякакви приложения.
6 "стоманена тръба с дебелина на стената 22 мм - центрирана, срязана и 
скосена за 6 минути и 20 секунди !!!
Предлага се за 110v или 220v.

1" - 54"
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ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ НА ТРЪБИ

TAG E-Z Магнитна преносима машина за газо-кислородно 
рязане на тръби  От 4"
Магнитната машина за газокислородно рязане TAG E-Z има вградени два 
комплекта магнитни ролки, които фиксират машината при рязане и скосяване.
Тялото на машината е изработено от алуминий, което я прави  лека и компактна.
TAG предлага направляваща лента, гарантираща перпентикулярност на 
срязването при диаметър на тръбите над 16".
Предлага се за 110v или 220v захранване.

TAG E-Z Mашина за газо-кислородно изрязване на отвори в 
тръби  80 - 600 мм (3" - 24")
Mашина за газо-кислородно изрязване TAG E-Z е предназначена за рязане на 
прецизни отвори за T-образни връзки или на различни отвори по повърхността 
на тръби, съдове под налягане и топлообменници.
Може да изрязва от двете страни на съда. Mашината за газо-кислородно 
изрязване E-Z също може да се използва и при листов материал.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

TAG E-Z Малогабаритна седлова машина за рязане на 
тръби 51 - 914 мм
Проектирана за рязане и скосяване на тръби при ограничени габарити. 
Малогабаритните машини за рязане на тръби са единствените на пазара, които 
осигуряват перпентикулярност на срязването.
Седловите машини могат да се използват за плазмено или водно рязане във 
вертикално или хоризонтално положение.
ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ МАШИНИ ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ E-Z МОГАТ ДА 
БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РАБОТА С АЦЕТИЛЕН ИЛИ ПРОПАН. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ СА НАЛИЧНИ ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ.

TAG МАШИНИ ЗА ЧЕЛОСВАНЕ НА ФЛАНЦИ
Външно и вътрехно захващане  0 - 6985 мм
Tag предлага широка гама от машини, за обработка на фланци. Машините имат 
иновативно фиксиране и самоцентриране (на някои модели), оборудвана с 
мощен мотор за по-голяма точност.
Възможност за автоматично регулиране в аксиална и радиална посокa.

TAG E-Z Ръчна преносима 
машина за газо-кислородно 
рязане на тръби От 4"
TAG E-Z Преносима машина за рязане 
на тръби чрез верижен захват. Pipecut 
E-Z е малка и компактна за работа с 
тръби от 4" чрез ръчно задвижвне.

TAG E-Z Автоматична 
преносима машина за газо-
кислородно рязане на тръби 
От 4"
TAG E-Z Преносима машина за рязане 
на тръби чрез верижен захват. Pipecut 
E-Z е малка и компактна за работа 
с тръби от 4" чрез автоматично 
задвижвне. Предлага се за 110v или 
220v захранване.

МАШИНИ ЗА ЧЕЛОСВАНЕ НА ФЛАНЦИ

Ръчни Автоматични
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МАШИНИ ЗА КРАЙЦВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

TAG Pro 28 Крайцваща машина
Дебелина на материала от 8 до 50 мм (макс. ширина на скоса - 28 мм)

Карайцващата машина Pro 28 прави прецизен скос и готова повърхност за 
заваряване без да изкривява материала. Pro 28 се предлага с автоматично 
задвижване.
TAG Bevel Bevel Pro 28 може да скосява различни детайли, като например плоча, 
топлообменници или други предварително огънати съдове с големи диаметри.
Pro 28 е снабдена с двускоростен мотор, който позволява на оператора да 
намали скоростта според материала, който трябва да бъде обработен, като по 
този начин драстично увеличава живота на крайцващия инструмент, когато се 
скосява например неръждаема стомана.

TAG Pro HS50 Крайцваща машина
Дебелина на материала от 8 до 70 мм (макс. ширина на скоса - 62 мм)

Най-мощната високоскоростнa, преносима крайцваща машина. HS50 е способна 
да скосява листов материал с дебелина до 70 мм и максимална ширина на 
скосяване до 62 мм - под всякакъв ъгъл от 15 ° до 60 °!
МОЖЕ ДА СКОСЯВА  ОТ ГОРНАТА И ОТ ДОЛНАТА СТРАНА НА ЛИСТОВИЯ 
МАТЕРИАЛ.
Използвайки високоскоростна крайваща глава с пластини от волфрамов карбид, 
HS50 осигурява прецизен скос, идеално подготвен за заваряване.

TAG Pro 18 Крайцваща машина
Дебелина на материала от 6 до 40 мм (макс. ширина на скоса - 18 мм)

Крайцващата машина Pro 18 е нашата най-популярна портативна машина за 
скосяване. Pro 18 се предлага с автоматично задвижване. Ъгли от 22.5 ° до 55 ° 
могат да се обработват без допълнителни аксесоари.
Pro 18 е снабдена с двускоростен мотор, който позволява на оператора да 
намали скоростта според материала, който трябва да се обработва, като по 
този начин се увеличава живота на крайцващия инструмент, когато се скосява 
например неръждаема стомана.

Pro 18, може да скосява 
и от двете страни на 
листовия материал

Pro 28, може да скосява 
и от двете страни на 
листовия материал

 Kрайцващи машини за 
листов материал 2 в1

TAG PMM155 Ръчна машина за крайцване
 От 1.5 мм дебелина на материала
Крайцващите машини на TAG могат да извършват, радиусно скосяване, 
зенкероване, крайцване с ъгъл на скосяване от 22,5 ° до 60 °.
Използвайки режещи пластини от волфрамов карбид, машините могат да 
крайцват от 1,5 мм до 40 мм алуминий и до 16 мм въглеродна и неръждаема 
стомана!
Чрез различните глави за крайцване и радиусно скосяване и различните 
пластини, машината е подходяща за подготовка на ъглите преди заваряване 
и заобляне на ръбовете на стоманени конструкции преди боядисване или 
нанасяне на покритие.
Предлага се с електрически мотор (110v или 220v).

TAG PMM200 и PMM200SS Ръчна машина за крайцване
Дебелина на материала от 6 до 60 мм (макс. ширина на скоса - 21 мм)

PMM200 е ново поколение, лесна за използване, преносима машина, 
предназначена за скосяване на стоманен листов материал преди заваряване. 
Тази машина за крайцване е снабдена с две крайцващи глави, всяка от които 
има шест крайцващи пластини, позволяващи гладка работа и изключителна 
ефективност, скосяване от 0 ° до 60 °.
PMM200 е снабдена с функции за безопасност, защитаващи оператора, машината 
и инструментите. Лесна за работа благодарение на водещите си ролки.
Моделът PMM200SS е предназначен за скосявне на неръждаеми стомани и 
други по-твърди материали
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СКОБИ ЗА ЦЕНТРИРАНЕ НА ТРЪБИ

TAG E-Z Fit Red скоба за тръби От 25 мм до 325 мм 
Скобите за центриране на тръбиE-Z Fit Red са бързи и лесни за употреба. 
Предлагат се в три размера, обхващащи диапазон от 25 mm до 325 mm 
номинален отвор на тръбите. E-Z Fit Red осигурява бързо и точно центриране. 
Тези скоби се използват за центриране на  тръба с тръба, тръба с фланец, тръба 
с коляно, Т-образни елементи и редуктори.
E-Z Fit Red Pipe Clamps може да се използва за неръждаема стомана без 
допълнителни принадлежности благодарение на  краката и винтовете, 
направени от неръждаема стомана, предотвратявайки заразяване на 
материала.

TAG E-Z Fit Gold скоба за тръби От 20 мм до 370 мм
Скобите за центриране на тръби E-Z Fit Gold обхващат диапазин от 20 mm до 
370 mm външен диаметър и са произведени от кована стомана с висока якост.
Фиксиращите болтове са снабдени със съчми от неръждаема стомана.
Скобите E-Z Fit Gold могат да се използват върху неръждаема стомана, като се 
монтират опционалните крачета от неръждаема стомана, за да се предотврати 
заразяване.

TAG E-Z Fit Скоба за центриране с една верига
 От 25 мм до 1829 мм
Скобите E-Z Fit са изключително здрави и леки. Те са лесни за употреба като 
фиксират бързо и точно. Фиксиращите краката на скобата могат да бъдат 
разположени на равно разстояние около веригата, за да се постигне точно 
изравняване на тръбите за кратко време.
Скобите за центриране с една верига E-Z Fit могат да се поставят също и на 
колена, T-образни елементи, фланци, тапи и други тръбни фитинги. Моделът е 
наличен за въглеродни и неръждаеми стомани.

TAG E-Z Fit Скоба за центриране с две вериги
 От 254 мм до 6100 мм
Гама от скоби за тръби с двойна верига E-Z Fit е предназначена за центриране на 
тръби и съдове с големи диаметри до 6 метра (20').
Специализираните фиксиращи крака и заключващ механизъм с двойна верига 
могат да се използват и в най-труднодостъпните места с лекота. Тези скоби 
могат се използват за въглеродна или неръждаема стомана.

TAG E-Z Fit Spider скоби за вътрешно центриране на
тръби 10 - 940 мм
Ново допълнение към нашата гама от центиращи скоби за тръби е серията 
от скоби с вътрешен захват Spider. Тези скоби дават възможност за работа с 
различни елементи, включително колена, фланци, Т-образни елементи от 10 
мм до 940 мм.
Бърза и лесна настройка и монтаж, благодарение на уникалната фиксираща 
система.
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СТОЙКИ ЗА ТРЪБИ

TAG Tri-Stands Сгъваеми трикраки стойки за тръби
Проектирани със сгъваеми крака за лесно съхранение и транспортиране.
Капацитет: тръби с диаметър от 1" до 12" (опционално до 24") 
Капацитет на натоварване: 1,5 тона / 1,585 кг / 3,500 кг 
Регулируема височина: 71 - 122 см / 27,5" - 48"
Нашите стойки се предлагат с различни глави в зависимост от нуждите на 
клиента. Нашата гама стойки за тръби е рентабилно решение за различни 
видове приложения.

TAG Стойки за тръби Duo Pipe stands
Стойките за тръби Duo Pipe Stands са с регулируема височина 
и бързо сменяеми центриращи глави, които могат да бъдат 
фиксирани, за да държат тръбата стабилна.
Капацитет: диаметър на тръбите 2" - 36" 
Капацитет на натоварване: 2,4 тона / 2,400 кг / 5,290 кг 
Регулируема височина: 74 - 122 см / 29" - 48"
Предлагат се с различни глави, както и сачмени лагерни глави 
за работа с тръби от въглеродна и неръждаема стомана.

TAG Стойки за тръби TAG Quattro
Стойките за тръби Quattro са решение при работа с 
тежки тръби.
Капацитет: диаметър на тръбите 1" - 36" 
Капацитет на натоварване: 2,2 тона / 2,265 кг / 5,000 кг 
Регулируема височина: 61 - 112 см / 24" - 44"
Стойките Quattro могат да бъдат снабдени със 
заключващи се колела, така че тръбата може да се 
придвижва, без да се използва кран или мотокар. 
Предлагат се с различни видове глави.

TAG СТОЙКА ЗА ТРЪБИ TAG HIGH PIPE STAND
Стойките за тръбиTAG High Pipe Stand, позволяват на производителите на тръби 
да държат тръбата в безопасно положение на височина до 180 см.
Капацитет: диаметър на тръбите 1" - 12" 
Капацитет на натоварване: 0,45 тон / 450 кг / 1,000 кг 
Регулируема височина: 99 - 180 см / 39" - 72"
Сгъваемият дизайн позволява лесно транспортиране в тесни пространства, 
а Т-образната дръжка заключва стойката, като същевременно минимизира 
сътресенията на стойката.

TAG Трикрака стойка за тръби Pipe Tri-Stands
Фиксиращите стойки за тръби са най-добрите на пазара.
Обхват на тръбите: 1" - 12" (опционално до 24") 
Капацитет на натоварване: 1,5 тона / 1,585 кг / 3,500 кг 
Регулируема височина: 71 - 122 см / 27,5" - 48"
Стойките за тръбни се предлагат с различни глави, в зависимост от Вашите 
нужди. Нашата гама от стойки за тръби е рентабилно решение за различни 
приложения.

НОВО!
СЕГА СЪС СГЪВАЕМИ КРАКА
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СТОЙКИ ЗА ТРЪБИ И РОЛКИ

Cтойки за тръби TAG Mega Pipe Stands
Стойките за тръби TAG Mega Pipe Stands се вписват добре при по-често 
срещаните супорти за тръби и стойки за тръбопроводи и много други тежки 
продукти, които се предлагат на пазара днес.
Капацитет: диаметър на тръбите 4" - 60" 
Натоварване: 3 - 8 тона / 3,000 - 8,000 кг
Стойките за тръби TAG Mega Pipe Stands поддържат стабилно големи диаметри 
дебелостенни тръби на ергономична височина, като същевременно позволява 
леко регулиране на височината. Можете също така да свалите колелата, за да 
използвате V-образната глава за фиксиране на тръбата, вместо въртене

Cтойки за тръби TAG Floor/Bench Mounted Pipe Stands
Тези стойки са проектирани да бъдат монтирани на пода или на греда. Предлага 
се с 4 вида на глави, като обхваща тръби с диаметри от 2 "до 48".
Капацитет: диаметър на тръбите 2" - 48" 
Капацитет на натоварване: 2,4 тона / 2,400 кг / 5,290 кг
Стойките за тръби TAG Floor/Bench Mounted Pipe Stands се използват за ротации. 
Предлагат се тефлонови ролки за работа с неръждаема стомана.

Pотатори за тръби TAG Pipe Rotators
Автоматизирани и полуавтоматизирани системи за работа
Капацитет на натоварване: 1,0 тона 
Обръщателна способност: 115 - 500 мм / 4" - 20" 
Скорост на движение на ролките: 0,2 - 2 м / мин
Еднотоновият ротарор за тръби (1 задвижващ механизъм + 1 ходова част) е с 
крачно управление и финно регулиране на скоростта
Предлага се за 110v или 220v захранване.

Cтойки за тръби TAG Pipe Rack Rollers and Launchers
Стойки за линейно придвижване на големи и тежки тръби чрез ролки
• Дванадесет конфигурации от 1 до 10 тона
• Три размера за тръби с диаметри от 2 "до 60"
• Уретанови колела със запечатани лагери
• Бързо сменяеми болтовете
• Лесен монтаж
• Готови за работа и с неръждаема стомана

Cтойки за тръби с верига TAG Tri Chain Vice Stand
Просто и ефективно решение за работа с малки тръби.
Капацитет: диаметър на тръбата 1/2" - 6" 
Височина: 91 см / 36"
TAG Tri Chain Vice Stand c доказан дизайн, използван в строителни обекти по 
целия свят. TAG предлагат същите характеристики и качество като другите 
марки, но на най-конкурентната цена.
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КОЛИЧКИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ТРЪБИ

TAG Pro Point Plus Tungsten Grinder and Cutter
The ultimate in electrode grinding for optimal TIG and Plasma welding
Патентованата машина Pro Point Plus за мокро заточване осигурява екологичен 
начин за заточване на точни ъгли на волфрамовите електроди - и следователно 
перфектно заваряване с TIG или плазма. Pro Point Plus е конструиран с уникален 
контейнер за събиране на отпадъчния материал, който автоматично събира 
всички токсични прахови частици. Студено мокро шлайфане, комбинирано с 
диамантени дискове и висока скорост на шлайфане гарантира, че волфрамовият 
електрод винаги има полирана и равна повърхност. Pro Point Plus е снабден 
с режещ диск, което позволява рязането на електроди с дължина до 10 мм, 
идеална за орбитални системи за заваряване.
Предлага се за 110v или 220v захранване.

TAG Машини за заточване на волфрамови електроди
TAG Handy Point Plus за заточване на волфрамови електроди
Handy Point Plus е преносим апарат за заточване на волфрамови електроди, 
който е екологичен и осигурява добре заточени волфрамови електроди за 
TIG и плазма. Handy Point Plus е снабден с интегриран филтър за прах, който 
предпазва оператора и околната среда от потенциално вредния прах, образуван 
при заточването на електродите.
Предлага се за 110v или 220v мощност.

TUNGSTEN ELECTRODE GRINDERS

Tовароподемни примки TAG Cradles and Slings
Товароподемните примки TAG Pipe Cradles and Slings са ефективен начин 
за преместване на тръби, специално създадени при проектиране на 
тръбопроводи
• Устойчиво 90a уретаново покритие, предназначено за различни приложения
• капсуловани лагери против триене
• Измерва 4 инча ширина на резбата х 4,5 инча диаметър
• Проектирани за използване с 5/8" стоманено въже
• Машинно обработен център за гладко въртене на колелото

TAG Маркиращи, подравняващи и спомагателни 
инструменти
TAG предлага широка гама от инструменти за измерване, маркиране и 
подравняване за всякакви приложения при заваряване
Гамата от продукти включва: линии, маркери за контури, комбинирани 
адаптери, центриращи глави, фланцово подравняване, маркери за радиуси, 
креди и други. TAG предлага пълен набор от маркиращи, измервателни и 
оформящи инструменти и аксесоари за тръби и заварчици.
Ротационните заземяващи скоби са прости, но ефективни инструменти, които 
осигуряват стабилно земемяване за орбитално заваряване на тръби и фитинги 
и предпазва от несъвършенствата, причинени от лошо заземяване.

TAG Pipe Buggy and Dolly
Безопасен и лесен начин за транспортиране на тръби около обекта на работа.
TAG Pipe Buggy предлага сигурен начин за и транспортиране на тръби с дължина 
до 6,1 м и 450 кг около работното място лесно, като се избягва нараняването на 
тръбата в резултат на влачене.
TAG Pipe Dolly се използват при полеви операции, позволяващи транспортирането 
на тръби без необходимост от повдигане.

PIPE BUGGY PIPE DOLLY

Pipe Size 1" - 12" (25 - 323 мм) 1" - 20" (25 - 500 мм)

Pipe Load Capacity 450 kg / 990 lbs 1000 kg / 2200 lbs

Pipe Length 6.1m (20') 7.3m (24')
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СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАЗОВА ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

TAG Rapid Purge Bag System  8" - 80" (190 - 2044 мм) 
Системите за осигуряване на газова защита при заваряване са изработени от 
топлоустойчив материал. Уникалният дизайн на тези системи означава, че 
обемът за газова защита се намалява още повече, като се поставят до корена 
за заваряване. Независимо дали тръбите са 6" или 80", тези леки, но здрави 
системи позволяват лесно изтегляне от тръбата, след като процеса приоключи, 
дори при огъвки и колена! За бързи и прецизни заварки, с минимално 
използване на газ, Rapid Purge е решение за всеки заваръчен апарат, когато 
качеството на заваряване на материала е от решаващо значение. Използвани 
заедно с нашите Purge монитори, тези системи позволяват на заварчика да 
осигури заварени съединения от най-високо качество за много малко време и 
без окисляване. 

TAG Heat Resistant Purge Systems 2" - 80" (50 - 2044 мм) 
Нашите системи за осигуряване на газова защита при заваряване са налични 
и във вариант като топлоустойчиви. Проектирани за използване при високи 
температури при процеса на заваряване на тръби; като например предварително 
загрята тръба и тръби, където са необходими много високи температури за 
заваряване. Тези версии са устойчиви на топлина до 350°C (572F) до 24 часа 
или до 500°C за кратки периоди от време, както при стандартните системи, 
топлоустойчивите системи са достъпни за всички диаметри на тръбите от 2 "до 
80" (50 до 2044 мм).

TAG Double Seal Purge System ½" - 12" (16 - 320 мм)
Системата за двойно уплътнение на TAG е най-новата иновация в процесите 
на осигуряване на газовата защита и е разработена така, че да намали 
допълнително използването на инертен газ и времето за прочистване. Газът се 
разпръсква в камерата през вграден дифузьор в твърдия, гъвкав или пружинен 
маркуч и излиза през изпускателните отвори на втория двоен дисков модул. 
Този процес на дифузия на газ осигурява равномерно протичане на газ и 
предотвратява всякаква турбуленция на газа зад заваръчния шев, като по този 
начин намалява риска от кислород в заваръчната камера, като в същото време 
постига изключително кратко време за прочистване. Използваните заедно 
с нашите Purge монитори, тези системи ще доведат ценни икономии на газ и 
време.

TAG Gas Cylinder Purge Systems 14" - 24" (350 - 620 мм)
Цилиндричната системата за газова защита се предлага за тръби с диаметър от 
350 до 620 мм. Тези системи имат два топлоустойчиви уплътняващи пръстена, 
които могат да издържат до 300 градуса в продължение до един час. Тези 
цилиндри имат изключително кратко време за запълване - от 1½ - 2½ минути 
за всеки размери.
Цилиндричните системи за газова защита са конструирани с ролки за изтегляне, 
които позволяват лесното изваждане на системата от прав участък на тръбата 
или от тръба със серия от завоии колена. Обемът на газова изолация е изолиран, 
така че няма нужда да се прочиства цялата дължина на тръбата, като по този 
начин се минимизира използването на газ.

TAG Purge Bag Systems  2" - 24" (50 - 610 мм)
Нашите системи за осигуряване на газова защита при заваряване са 
предназначени да увеличат максимално производителността и да сведат 
до минимум разходите. Двете надуваеми части се съединяват с шланг за 
формиращ газ. Използвайки инертен газ (като аргон), първо се напълват и двете 
части от двете страни на заваръчния шев, преди да освободите газта (чрез 
предварително зададен вентил) в създадената от тях камера, като изтласкате 
кислорода през изпускателните тръби. Кислородът се отстранява, така че 
заварчикът може да заварява тръбите без риск от окисляване.
След спиране на газовия поток, частите лесно се отстраняват от тръбите. 
Използвани заедно с нашите Purge монитори, тези системи позволяват на 
заварчика да осигури заварени съединения от най-високо качество за много 
малко време и без окисляване

Топлоустойчивост 
до 450°C

Топлоустойчивост 
до 500°C

Топлоустойчивост 
до 300°C

Топлоустойчивост 
до 250°C

Топлоустойчивост 
до 70°C
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PURG МОНИТОРИ

TAG Надуваеми тръбни запушалки
2" (50 мм) нагоре

TAG предлагат различни форми и размери на надуваеми тапи, подходящи за 
всички приложения. Изработен от естествен каучук, покрит с водоустойчив 
полиуретанов найлон (или топлоустойчива смесица nomex / kevlar), за да се 
предотврати триенето и статичното електричество.
При заваръчни приложение трябите могат да бъдат снабдени със запушалки.
При дефлация, надуваемите запушалки могат лесно да се вмъкват и изваждат.

TAG Стопери за тръби 1/2" - 72" (13 - 1800 мм) 
СТОМАНА - ТЕФЛОН - АЛУМИНИЙ
Дренажните тапи, се използват за временно изолиране на края на тръбата или 
отвора при различни приложения. Дренажните тапи за тръби се използват 
главно за уплътняване от вода, газове и други при новоположени тръби или 
тръбопроводни системи, които са в ремонт.
Гамата от тапи за тръби на TAG се предлага за тръби от 1/2" до 72".

TAG Pro Purge 1 Weld Purge Monitor
Мери нивата на кислорода до 0.00005% (0.5ppm)
Pro Purge 1 Weld Purge Monitor е идеалният инструмент за много заваръчни 
приложения, където се изискват прецизни стандарти за заваряване. Използва се 
за производство на полупроводници, ядрени, аерокосмически, фармацевтични, 
енергийни, млечни, пивоварни и хранително-вкусовата промишленост.
Pro Purge 1 Weld Purge Monitor съдържа стабилизирана клетка от циркониев 
оксид с регулируем нагревател, за да поддържа температурата на клетката 
750°C, което позволява да се измерват точно нивата до 0,5 ppm.

TAG Handy Purge Pro 5 Weld Purge Monitor
Най-точният преносим цифров уред 
Измерва нивата на кислород до 0.0005% (5ppm)
Handy Purge Pro 5 е от съществено значение за отчитането на нивата на 
кислорода при заваряване на титаниеви сплави. Акумулаторната батерия и 
леката и ергономична форма го правят идеален преносим инструмент за всички 
приложения за орбитално заваряване.

TAG Handy Purge 100SC
Нов подобрен измерващ уред за предпазване от оксидация
Измерва нива на кислород до 0,01% (100ppm)
Handy Purge 100SC е лек, но стабилен джобен уред за измерване на нивото на 
кислород до 0,01% (100 части на милион). Подходящ за много приложения за 
заваряване на всякакви материали.
Този най-нов модел използва усъвършенстван сензор и разполага със 
самостоятелно калибриране, за повишена точност и бързина на мониторинга.
Използва се заедно с системи за почистване на TAG, Handy Purge 100SC ще 
намали драстично използването на инертния газ и времето за продухване.

СТОПЕРИ ЗА ТРЪБИ



Products Include:
•  Tube Expanders
•  Tube Expanding Machines
•  Tube Cutting Tools and Machines
•  Tube Rolling Machines
•  Tube Pulling Tools and Machines
•  Tube to Tube sheet Welding Technology
•  Tube Bundle Extraction, Cutting and Transportation Equipment

UK
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

OUR PARTNERSHIPS...

WWW.PES-EUROPE.COM

MANIPULATION AND AUTOMATION EQUIPMENT
We are proud to introduce PES (Pipe Equipment Specialists BVBA) as a wholly owned subsidiary of TAG-PIPE based in 
Belgium.
PES are engaged in a continuous research and development program to provide welding automation and manipulation 
equipment and systems geared to the fast changing needs of the welding industry for welding and cladding/overlay. 
PES has partnerships with some of the world’s leading companies in their respective fields and offers cross-integration 
solutions, consultancy and training activities.
PES are specialist manufacturers, designers, innovators and integrators of a wide range of manipulation and automation 
equipment for fabrication workshops and on site activities.  

WWW.MAUSITALIA.IT

HEAT EXCHANGER, BOILER AND TUBE BUNDLE EQUIPMENT

WWW.BBPIPETOOLS.COM

PIPE RIGGING EQUIPMENT
We are proud to introduce B&B Pipe and Industrial Tools LLC a sister 
company of TAG-PIPE based in Houston, Texas, USA.
B&B are engaged in mirroring business activities of TAG-PIPE,
however, in addition, manufacture their own range of Pipe Rigging 
Rollers and Slings that we are pleased to promote on their behalf 
outside of North and South America.

TAG-PIPE is proud to be the UK’s Exclusive/Sole 
Distributor of the Maus Italia range of Tube 
Tools for both the production and maintenance 
of Heat Exchangers, Condensers, Boilers and 
Tube Bundles.



USA Branch
TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS INC

527 Michigan Street, South Houston
Houston, Texas 77587, USA

Tel: +1 713 660 1427
E-mail: sales-usa@tag-pipe.com

Europe Branch
TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS BVBA

Mosten 13, 9160 Lokeren
Belgium

Tel: +32 486 46 62 93
E-mail: sales-europe@tag-pipe.com

Middle East Branch
TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS FZE

Al Ittihad Street, P.O. Box 3763
Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 (0)50 680 3107
E-mail: sales-me@tag-pipe.com

India Branch
TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS PVT

Plot No. PAP 3, D 3 Block, 
Chinchwad, Pune 411 019

Tel: +91 20 2745 4333
E-mail: sales-india@tag-pipe.com

Asia Branch
TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS PTE

Yinhe Bridge West, Beichen District
Tianjin, China

Tel: +86 139 2001 5417
E-mail: sales-asia@tag-pipe.com

Политиката на компанията ни е непрекъснато усъвършенствана. Продуктите могат да се променят или да се различават от илюстрираните
Copyright © 2018 TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD, All rights reserved.
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СТОЙКИ ЗА ТРЪБИ

СКОБИ ЗА ЦЕНТРИРАНЕ НА ТРЪБИ

Overseas Branches

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD
Unit 15 & 16 Grendon Industrial Estate, Grendon Underwood,

Aylesbury, Buckinghamshire, HP18 0QX England
Tel: +44 (0)1869 324 144     E-mail: sales@tag-pipe.com

WWW.TAG-PIPE.COM

Your Local DistributorTAG Head Office

BUL.PS_001

АКСЕСОАРИ ЗА ГАЗОВА ЗАЩИТА

КРАЙЦВАЩИ МАШИНИ ЗА ТРЪБИ МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ НА ТРЪБИ

МАШИНИ ЗА КРАЙЦВАНЕ 
НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ




