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Π
Με έδρα το Ηνωμένο ασίλειο, η
ιδρ θηκε από τον
o
li erro ο οποίος εκίνησε την κατασκευή και την
προμήθεια μη ανημάτων, εργαλείων και ε οπλισμο κατασκευής
σωληνώσεων το
, έ οντας προηγουμένως εργαστεί ως
ο υγονοκολλητής, κατασκευαστής και σ εδιαστής εργαλείων.
α τελευταία ρόνια η
αυ ήθηκε σημαντικά εστιά οντας
στη σημασία της προσέγγισης των πελατών μας. ο
ανοί αμε
υποκατάστημα στην υρώπη έλγιο , το
υποκατάστημα
στις Η Α ιο στον , το
υποκατάστημα στην Ασία ίνα ,
το
υποκατάστημα στη Μέση Ανατολή τουμπάι το
υποκατάστημα στην νδία
e και πιο πρόσφατα το
ένα
υποκατάστημα στο ιετνάμ o i i
i .
ήμερα, με γραφεία και αποθήκες σε ώρες, σε ηπείρους,
υπαλλήλους και πάνω από
συνεργασίες και διανομείς σε όλο
τον κόσμο, είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε με συνέπεια
τα υ ηλότερα πρότυπα ποιότητας και υπηρεσιών για όλους τους
πελάτες μας.
Ανυπομονο με να σας καλωσορίσουμε στο παγκόσμιο δίκτυο
μας ως συνεργάτης του
, διανομέας ή πελάτης τελικο
ρήστη και θα παραμείνουμε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Π
Η
είναι ε αιρετικά υπερήφανη που καθιερώθηκε και
αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές και
προμηθευτές στον κόσμο
• ρέ ες σωλήνα
• Μη ανές υ ρής κοπής φρέ ας σωλήνα
• Μη ανές κοπής φρέ ας σωλήνα με ο υγονοκοπή ή πλάσμα
• φιγκτήρες ευθυγράμμισης συγκόλλησης σωλήνα
• ρίποδα ράουλα στήρι ης σωλήνα
• οπλισμός διαφράγματος σωλήνα
• ργαλεία σωλήνα
• άπες σωλήνα
• Μη ανήματα ρέ ας λαμαρίνας

Η

"Στην TAG-PIPE στόχος μας είναι να
προσφέρουμε στους πελάτες μας μια
ολοκληρωμένη, κορυφαίας ποιότητας,
ανταγωνιστική και ασυναγώνιστη σειρά
μηχανημάτων και εργαλείων σωληνώσεων,
που συνοδεύονται από εξαιρετική
εξυπηρέτηση πελατών, υποστηριζόμενη
από τα 6 καταστήματα που βρίσκονται σε
στρατηγική θέση σε 4 ηπείρους και την
εκτεταμένη και συνεχή επέκταση του δικτύου
συνεταίρων και διανομέων."
ιευ

ν ν

μβουλο

α προ όντα μας ρησιμοποιο νται τόσο σε εργαστήρια όσο και
σε περι άλλοντα διαφόρων ιομη ανιών παγκοσμίως, όπως
• ετρέλαιο και αέριο
• ετρο ημικά
• Αγωγοί
• αρμακευτικά
• ενική αραγωγή
• Διυλιστήρια
• περάκτια συγκόλληση
• ουρμπίνων
• ατασκευή πλοίων
• υρηνικά
• ατασκευή σκαφών
• Ανταλλακτήρια θερμότητας
• αραγωγή ηλεκτρικής
• αλακτοκομικά, ρόφιμα και
ενέργειας
οτά και πολλά άλλα ...
• ιομη ανία λέ ητα
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Η πολιτική της εταιρείας μας υπόκειται σε συνεχή βελτίωση. Τα προϊόντα ενδέχεται να αλλάζουν ή να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.

Ε
Δουλε ουμε πολ σκληρά για να υποστηρί ουμε και να εκπαιδε σουμε την
ομάδα των εργα ομένων μας και το δίκτυο συνεργατών και διανομέων μας
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι από την
θα λαμ άνετε πάντα
τα ε ής
• α τεροι ρόνοι απόκρισης
• α τεροι ρόνοι παράδοσης
• Οι πιο ενημερωμένες και ακρι είς συμ ουλές
• Δέσμευση υποστήρι ης μετά την πώληση
Ε
Η
διαθέτει ένα ασυναγώνιστο επίπεδο αποθεμάτων το οποίο σημαίνει
ότι δεν έ ει σημασία το μέγεθος της παραγγελίας σας. ίμαστε σε θέση να σας
παρέ ουμε τον γρηγορότερο ρόνο παράδοσης που υπάρ ει παγκοσμίως.
Τ
α διαπιστώσετε ότι οι τιμές μας είναι πολ ανταγωνιστικές. Δώστε μας την
ευκαιρία να αναλά ουμε το επόμενο έργο σας και να είστε σίγουροι ότι θα
μείνετε ικανοποιημένοι ια την καλ τερη ε υπηρέτησή σας προσφέρουμε τα
προ όντα μας στα τρία ασικά νομίσματα δολάρια Η Α, ευρώ και λί ρα .
Α
Η τε νολογία ελτιώνεται συνε ώς. την
σκοπε ουμε σταθερά να
συμ αδίσουμε με την επο ή και να είμαστε οι πρωτοπόροι της ιομη ανίας
μας με μια ε ειδικευμένη ομάδα σ εδιαστών και τε νικών που αφιερώνεται
στη ελτίωση των υφιστάμενων προ όντων μας καθώς και στην καινοτομία
της επόμενης γενιάς μη ανημάτων και εργαλείων σωληνώσεων.

Π
Σ
Π
Με κατασκευαστικο ς συνεργάτες στο Ηνωμένο ασίλειο, το έλγιο και
την ταλία, η
είναι υπερήφανη που προσφέρει την υ ηλότερη
ποιότητα των ε αρτημάτων που κατασκευά ονται ε ολοκλήρου στην
υρώπη. λα τα μη ανήματά μας συναρμολογο νται στη μονάδα μας στο
Ηνωμένο ασίλειο και υφίστανται σκληρές δοκιμές και ποιοτικό έλεγ ο, το
οποίο υποστηρί εται από τα προ όντα μας που είναι ιστοποιημένα με ,
ιστοποιητικά υμμόρφωσης, ιστοποιητικό ροέλευσης του Ηνωμένου
ασιλείου. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά
.
Ε
Ε
Μας αρέσει να αναδεικν ουμε την απαράμιλλη απόδοση των προ όντων μας
και είμαστε πάντα στην ευ άριστη θέση να διε άγουμε επιδεί εις είτε στο
ώρο του εκθεσιακο μας ώρου στο Ηνωμένο ασίλειο είτε στον προσωπικό
σας ώρο. πιπλέον, κατανοώντας τη σημασία της σωστής λειτουργίας των
μη ανημάτων και των εργαλείων μας, προσφέρουμε πακέτα εκπαίδευσης
και πάλι είτε στη εκπαιδευτική μας εγκατάσταση στο Ηνωμένο ασίλειο είτε
στον δικό σας ώρο ε ασφαλί οντας ασφαλή, αποτελεσματική και ακρι ή
λειτουργία.
Τ
Η
λειτουργεί μια πλήρη, παγκόσμια πηρεσία νοικίασης. ήμερα,
με περισσότερες από
μη ανές, ο στόλος ενοικίασης συνε ώς διευρ νεται.
Μια μεγάλη επένδυση έγινε το
με πρόσθετα μη ανήματα καθώς και
ένα νέο προσαρμοσμένο λογισμικό μίσθωσης για να απλοποιήσετε όλες τις
μισθώσεις σας, κάνοντάς μας την καλ τερη επιλογή για όλες τις ανάγκες
ενοικίασης ε οπλισμο σωληνώσεων.
αρα αλο με επι οιν ν τε με το Τμ μα νοι α
μ
τ ν α όλου ν τρόπ ν:
Τ λ:
:

ΦΡΕ Α ΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΑ
E-mail: sales@tag-pipe.com

Φ
προαιρετι ά
ο μικρότερο στην γκάμα του i κλειδώματος, μη ανές άμεσης τροφοδοσίας και
προετοιμασίας. ο
είναι μικρό, ελαφρ αλλά ισ υρό, με ηλεκτρική
ή
,
πνευματική οδήγηση ή μπαταρία.
Με ταυτό ρονη ε ωτερική και εσωτερική κλίση ο ειρισμός των σωλήνων είναι
απλός, ιδανικός για ακρι ή επαναλαμ ανόμενη εργασία. ο μέγεθος, η ισ ς και η
λειτουργικότητά του το καθιστο ν ε αιρετικά δημοφιλές στις εργασίες με θερμότητες
μεγάλου όγκου, την επένδυση σωλήνων, την αφαίρεση των συγκολλήσεων και την
προετοιμασία της πλάκας του σωλήνα.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

Φ

: +44 (0)1869 324144

προαιρετι ά
ο
είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μη ανήματα
κλειδώματος, άμεσης
τροφοδοσίας και προετοιμασίας. Ο λόγος ισ ος προς το άρος του
, σε ηλεκτρική
ή
, πνευματική οδήγηση ή μπαταρία είναι ασ γκριτος.
Με ταυτό ρονη ε ωτερική και εσωτερική κλίση ο ειρισμός των σωλήνων είναι
απλός, ιδανικός για ακρι ή επαναλαμ ανόμενη εργασία. ο μέγεθος, η ισ ς και η
λειτουργικότητά του, το καθιστά ε αιρετικά δημοφιλές στις εργασίες επισκευής και
συντήρησης μεγάλου όγκου, στην τοποθέτηση σωλήνων, στην αφαίρεση συγκολλήσεων
και την προετοιμασία της πλάκας του σωλήνα.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

Φ
ο
είναι ένα πολ δημοφιλές ευέλικτο μη άνημα, συμπαγές και ε αιρετικά ισ υρό.
ρησιμοποιείται σε πολλές ιομη ανίες, αλλά συνήθως ρίσκεται σε περι άλλοντα
ιδιαίτερης δυσκολίας, όπως σε
o
σταθμών παραγωγής ενέργειας.
ο
διαθέτει αυ ημένο ε ρος κλειδώματος από
έως
i και διατίθεται σε
πνευματική, ηλεκτρική ή μπαταρία.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

Τ

Φ
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Μία από τις ισ υρότερες και δημοφιλέστερες κλειδαριές
μικρής διαμέτρου, μη ανές
επε εργασίας τελικών τροφοδοσίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο εντυπωσιακό ε ρος
εργασίας έως και στην ασυναγώνιστη ισ .
ο
είναι ένα φορητό μη άνημα λειτουργίας ενός ατόμου, ο λόγος ισ ος προς το
άρος και ο o e συγκρατητήρας εργαλείων επιτρέπουν τη ρήση έως και εργαλείων
ένθεσης ή μορφοποίησης για την ταυτό ρονη ε ωτερική εσωτερική κλίση ακόμη και του
αρ τερου σωλήνα τοί ου και σωλήνα, στο ώρο ή στο εργαστήριο.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.
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ΦΡΕ Α ΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΑ
ο
είναι το πρώτο στην νέα γκάμα των αρέως τ που μη ανών φρε αρίσματος
μεγάλης διαμέτρου, προσφέροντας κλείδωμα σιαγόνας
, καθώς και έλεγ ο
τροφοδοσίας καστάνιας. ροσφέρεται με
πνευματικό ή
ηλεκτρικό μοτέρ.
ποιαδήποτε γεωμετρία λο οτμήσεων μπορεί να εκτελεστεί με το εντυπωσιακό ε ρος
έως
.
ο
είναι ιδανικό για συγκολλήσεις ακρι είας, ενώ ταυτό ρονα, λόγω του
ελαφρο άρους και της ασυναγώνιστης ισ ος είναι κατάλληλο για επιτόπιες, o
ore,
πυρηνικές και άλλες εφαρμογές.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

Φ

νας ισ υρός, αρέως τ που ηλεκτρικός ή πνευματικός κινητήρας οδηγεί ένα κι ώτιο
τα υτήτων με μετατροπή ,
σε ροπή
Η αντο ή και η ασυναγώνιστη αντο ή
στο φρε άρισμα ε ασφαλί ονται με έναν ά ονα ασφάλισης , με ενσωματωμένες
σιαγόνες σματος, και ένα μπουλόνι σε σ στημα κλειδώματος σημείων επιτρέπει στο
να καλ ει ένα εντυπωσιακό ε ρος έως
όσο το κλείδωμα όσο και η τροφοδοσία ελέγ ονται από καστάνια, επιτρέποντας στον
ειριστή να κλειδώνει μέσα στο σωλήνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να παρέ ει
σταθερή τροφοδοσία φρε αρίσματος για τέλειο φινίρισμα, ακόμη και σε αγωγο ς
αρέως τ που.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

: +44 (0)1869 324144

Φ

Τ

ο
είναι ένα ε αιρετικά ισ υρό μη άνημα φρε αρίσματος, σ εδιασμένο για
να παρέ ει μακρά διάρκεια ωής και ακρι είς εργασίες φρέ ας σε σκληρές συνθήκες
εργοτα ίων ή περι άλλοντα εργαστηρίων.
Η πλήρης ροπή που εκτελείται σε όλο το φάσμα του, ρησιμοποιεί έναν κεντρικό ά ονα
ασφάλισης με ενσωματωμένες σιαγόνες για γρήγορη τοποθέτηση. Η αλλαγή κατά τη
διάρκεια της εργασίας από τη μια διάμετρο στην άλλη επιτυγ άνεται γρήγορα και απλά.
ο
διατίθεται σε τ πο πεπιεσμένου αέρα ή με ηλεκτροκινητήρα ισ ος
.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.
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Μ

Φ

Αυτοματοποιημένη, ε αιρετικά γρήγορη μη ανή, με
λειτουργία κοπής σωλήνων και
διπλο φρε αρίσματος. ο τέλειο μη άνημα για την προετοιμασία μα ικών εργασιών
σωλήνων. Αυτό το μη άνημα διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα
συγκράτησης εμπρός και πίσω, αυτόματη τροφοδοσία, ενσωματωμένο σ στημα
ης.
λες οι λειτουργίες ελέγ ονται από έναν υπολογιστή οθόνης αφής με προγραμματισμένες,
ε ρηστες re e παραμέτρους για όλες τις εργασίες.

E-mail: sales@tag-pipe.com

Η σειρά
των στατικών άσεων φρε αρίσματος σωλήνα έ ει σ εδιαστεί ειδικά για
την παραγωγή ακραίων φρε αρισμάτων σε σωλήνες, γρήγορα, με ακρί εια και απλότητα.
άρη στη σταθερότητα των μη ανών
, το αποτέλεσμα των εργασιών σας είναι
πανομοιότυπο. Αυτά τα μη ανήματα είναι η απάντηση στις απαιτήσεις του i e b o
για μέγιστη παραγωγικότητα. ωλήνες όλων των υλικών μπορο ν να φρε αριστο ν. ίναι
δυνατόν τα μη ανήματα να παρέ ονται ως ειροκίνητες ή ηλεκτρικά αυτοματοποιημένες
εκδόσεις ασφάλισης και τροφοδοσίας.
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Τ

: +44 (0)1869 324144

E-mail: sales@tag-pipe.com
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6

ΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΑ
Μ

Φ

Σ

να αυτοκεντρικό, ημιφορητό αρέως τ που ειδικό μη άνημα κοπής σωλήνων και
φρε αρίσματος.
ειτουργεί μέσω ενός o
el
o rol, παρέ οντας σήμα σε ένα σερ οκινητήρα
αρέως τ που, δίνοντας στο
b ασυναγώνιστη ισ και ροπή, για εφαρμογές
αρέως τ που και εφαρμογές πά ους τοι ώματος.
οτέ πριν δεν υπήρ ε τόσο ε κολη η κοπή σωλήνων αρέως τ που.
λ να άλυβα με πά ο τοι ματο
: ορτ μ νο τ μ αν ομμ νο αι
ρε αρι μ νο ε λεπτά αι
ευτερόλεπτα
Διατίθεται σε
ή
.

Α
Π
Μ
Φ
Η σειρά
li r e l
ell των φορητών μη ανημάτων κοπής και φρε αρίσματος
υ ρών σωλήνων έ ει σ εδιαστεί για ευκολία στη ρήση, ακόμη και σε δ σκολες
καταστάσεις.
άρη στο προφίλ αμηλο πλαισίου, είναι τα τέλεια μη ανήματα για ρήση όταν η
πρόσ αση στον σωλήνα είναι περιορισμένη.
Η γκάμα
των l
ell li και re
li r e είναι διαθέσιμη με πνευματικο ς,
σερ οηλεκτρικο ς κινητήρες και υδραυλικο ς κινητήρες και καλ πτει ένα ε ρος από
έως
o ε ρος ανά δακτ λιο .
Μεγαλ τερα μεγέθη διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η κοπή και το φρε άρισμα μπορο ν
να πραγματοποιηθο ν ταυτό ρονα. Μπορεί να επιτευ θεί οποιοσδήποτε τ πος
προετοιμασίας συγκόλλησης, συμπεριλαμ ανομένων των σ νθετων γωνιών και των
re .
Μ

Φ

Π
Η
επίσης κατασκευά ει αλ δινα μη ανήματα κοπής και φρε αρίσματος με
διαιρεμένα πλαίσια για αρ τερα φορτία. αιρετικά σ εδιασμένο και κατασκευασμένο
για να αντέ ει στις πιο δ σκολες συνθήκες.
Διαθέσιμες σε πνευματικές, ηλεκτρικές και υδραυλικές πηγές τροφοδοσίας, οι μη ανές
αρέως τ που της
μπορο ν να κό ουν και να φρε άρουν σωλήνες σ εδόν με
οποιοδήποτε πά ος τοι ώματος και οποιοδήποτε υλικό.

Σ
Οι σωληνοκόφτες rbi l της
αποτελο ν μια αμηλο κόστους πρακτική λ ση για
την κοπή σ εδόν όλων των τ πων μεταλλικών σωλήνων. Η κοπή πραγματοποιείται με
ειροκίνητη περιστροφή του μη ανήματος γ ρω από το σωλήνα. Ο σωλήνας κό εται
με μία περιστροφή. ροφοδοτείται από ισ υρό και ανθεκτικό ηλεκτρικό κινητήρα
εφοδιασμένο με ρυθμιστή τα τητας. Οι σωληνοκόφτες παράγουν μια ίσια κοπή ωρίς
άγρια υφή που δεν απαιτεί περαιτέρω επε εργασία καθώς και φρέ α.
Η σειρά διαθέτει μοντέλα, τα
, το
, το
και το
.

Σ
νας ισ υρός παλινδρομικός σωληνοκόφτης, ιδανικός για ρήση στο εργοτά ιο.Η
ελαφριά κατασκευή και η ευκολία ρ θμισης καθιστο ν τον σωληνοκόφτη
ιδανικό
για εφαρμογές εργασίας στο ώρο εργασίας. ρησιμοποιώντας το στέλε ος ασφάλισης
σωλήνα ή τη διάτα η κλειδώματος της αλυσίδας, ο σωληνοκόφτης
παράγει τετράγωνα
κο ίματα. ο πριόνι
είναι επίσης ικανό για γωνίες κοπής μέ ρι και
σε σωλήνα
έως . ρησιμοποιώντας τις σωστές λεπίδες, τα περισσότερα υλικά μπορο ν να κοπο ν,
συμπεριλαμ ανομένων των ανο είδωτων και των
le .
Ο σωληνοκόφτης
είναι διαθέσιμος σε πνευματικό και ηλεκτρικό τ πο.

ΣΩΛΗΝΟ ΟΦΤΕΣ ΦΛΟ ΑΣ
Σ
Φ
από
αι πάν
Οι φορητές μη ανές κοπής και
φρε αρίσματος φλόγας
είναι
η οικονομική λ ση για κοπή και
φρε άρισμα σωλήνων από
και πάνω.
Ο σωληνοκόφτης
είναι μικρός και
συμπαγής, ισ υρός και α ιόπιστος. Αυτό
το μη άνημα στρέφεται ειροκίνητα γ ρω
από το σωλήνα από τον ειριστή.

Η
Σ
Φ
από
αι πάν
ο
i e
της
είναι επίσης
διαθέσιμο ως αυτόματο μοντέλο. Αφο
οδηγηθεί γ ρω από τον σωλήνα με
ηλεκτρικό κινητήρα και τηλε ειριστήριο
και με σωστά ρυθμισμένη τα τητα
στο πά ος τοι ώματος του σωλήνα,
το
i e
o θα κό ει και θα
φρε άρει το σωλήνα ωρίς την ανάγκη
παρέμ ασης από τον ειριστή. Διατίθεται
σε τροφοδοσία
ή
.

ΜΗ ΑΝΕΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΛΑΝΤ ΑΣ ΣΩΛΗΝΑ
ΜΗ ΑΝΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΛΑΝΤ ΑΣ
ια
ιμε ε
αι
λε
μα
Η
προσφέρει ένα ευρ φάσμα μη ανημάτων κλειδώματος i και o
, για την
διαμόρφωση φλάντ ας, την κατεργασία των αυλάκων στεγανοποίησης, την προετοιμασία
συγκόλλησης και την αντιρρόπηση. Η σειρά
του l e
er διαθέτει καινοτόμο
κλείδωμα και el e eri
σε ορισμένα μοντέλα , σε συνδυασμό με κινητήρα
πολλαπλών θέσεων για μετάδοση ισ ος, επιτρέποντας την ασυναγώνιστη ακαμ ία σε
σ γκριση με παρόμοιες μη ανές, ειδικά σε εφαρμογές σε μεγαλ τερες διαμέτρους, όπου
μπορεί να διασφαλιστεί μεγαλ τερη ακρί εια.
Η μετα λητή αυτόματη τροφοδοσία για ακτινικές και α ονικές κινήσεις κάνει τις μη ανές
l e
i έτοιμες για οποιαδήποτε επισκευή επιτόπου.

E-mail: sales@tag-pipe.com

Σ
Φ
εδιασμένο για κοπή και φρε άρισμα i
o , σ ημάτων και περιγραμμάτων σε
σωλήνες. Αυτός ο σωληνοκόφτης είναι το μοναδικό κομμάτι,
le μη ανής στην αγορά,
που σας παρέ ει σταθερά, ίσια και ακρι ή κο ίματα από κοπή σε κοπή ρόνο με το
ρόνο.
Οι
le μη ανές μπορο ν να ρησιμοποιηθο ν για κοπή με πλάσμα ή εκασμό νερο ,
είτε στην κατακόρυφη είτε στην ορι όντια θέση. ίναι σ εδιασμένα να τοποθετο νται
πάνω στο σωλήνα σαν μια σέλα.
:
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ

: +44 (0)1869 324144

Σ
Ο
Ο σωληνοκόφτης οπής
της
έ ει σ εδιαστεί για την κοπή ακρι είας κ κλων
oi ή οποιασδήποτε οπής στην επιφάνεια σωλήνων, δο είων πίεσης και εναλλάκτες
θερμότητας.
Αυτό μπορεί να γίνει από το εσωτερικό ή το ε ωτερικό του σωλήνα.
κολος ειρισμός, ελαφρ ς και συμπαγής σ εδιασμός, ο σωληνοκόφτης οπής
κό ει
επίσης και φρε άρει οπές σε επίπεδες πλάκες.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

Τ

Μ
Σ
Φ
από
αι πάν
Μια νέα προσθήκη στην κατηγορία κοπής φλόγας της
είναι ο μαγνητικός
σωληνοκόφτης
i e . Δ ο σειρές μαγνητικών κυλίνδρων ενσωματώνονται στο
σώμα του μη ανήματος για να συγκρατο ν το μη άνημα στον σωλήνα καθώς εκτελείται
κοπή και φρε άρισμα.
Ο σωληνοκόφτης
μπορεί να ρησιμοποιηθεί για παράλληλη, κάθετη και
ανεστραμμένη κοπή.
ο σώμα του μη ανήματος είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο που κάνει το
i e
ελαφρ αλλά ανθεκτικό.
ο
προσφέρει ένα σ στημα οδηγο για να ε ασφαλίσει
κάθετες τομές και
φρε αρίσματα στις διαμέτρους σωλήνων πάνω από
.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

WWW.TAG-PIPE.COM

Α
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Τ
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Φ

Λ

ά ο λαμαρ να από
Η σειρά των ειροκίνητων φρε αδόρων
είναι η πιο ανθεκτική και ευέλικτη στην
αγορά. ο ε ρος είναι ικανό να φρε άρει ίσιες άκρες, σ ήματα, περιγράμματα και οπές
από
έως
.
ρησιμοποιώντας μα αίρια καρ ιδίου ολφραμίου τα μη ανήματα μπορο ν να
φρε άρουν από ,
έως
σε λαμαρίνα αλουμινίου και ένα εντυπωσιακό
σε άνθρακα και ανο είδωτο άλυ α
Αυτές οι μονάδες μπορο ν επίσης να ρησιμοποιηθο ν για επίστρωση και ε ομάλυνση,
και διατίθενται με ένα ε ρος ακτίνας κεφαλής και ένθετα.
Διατίθεται σε ηλεκτρική τροφοδοσία
ή
.

Φ
Φ
Λ
ά ο λαμαρ να
με πλάτο ρε αρ ματο
ο
είναι μια ε ρηστη φορητή μη ανή αρέως τ που νέας γενιάς, σ εδιασμένη
για φρε άρισμα αλ δινων λαμαρίνων πριν από τη συγκόλληση. ίναι εφοδιασμένη με
δ ο κεφαλές φρε αρίσματος, έκαστη των οποίων διαθέτει έ ι τεμά ια, επιτρέποντας την
ομαλή λειτουργία και ε αιρετική απόδοση, ικανές για γωνίες από έως
.
ο
ενσωματώνει πολλά αρακτηριστικά ασφαλείας. Διαθέτει ηλεκτρονική
μονάδα ελέγ ου για την προστασία του ειριστή, του μη ανήματος και των εργαλείων.
ίναι ε οπλισμένο με ράουλα οδήγησης, που το καθιστο ν ε κολο και λειτουργικό.
Η
κυκλοφόρησε τώρα το μοντέλο
. ο μοντέλο αυτό είναι σ εδιασμένο
για κοπή ανο είδωτων αλ ων και άλλων σκληρότερων υλικών.
ο
l e e el ro είναι επίσης διαθέσιμο σε ανάποδη έκδοση.

Φ

Το
ε ναι επ
ανάπο

ια

Το
ε ναι επ
ανάπο

ια

ιμο ε
ο

ά ο λαμαρ να
με πλάτο ρε αρ ματο
ο
l e e el ro είναι το πιο δημοφιλές μας φορητό μη άνημα φρε αρίσματος.
πως συμ αίνει με όλα τα μοντέλα, το
l e e el ro
προσφέρει αυτόματη
τροφοδοσία της λαμαρίνας όταν φρε άρει μικρά κομμάτια ή όταν τοποθετηθεί σε
μεγάλη λαμαρίνα θα τα ιδέ ει κατά μήκος της ωρίς καμία απαίτηση για παρέμ αση
του ειριστή. ωνίες από , έως
μπορο ν να κατασκευαστο ν ωρίς πρόσθετο
ε άρτημα.
ο
l e e el ro
είναι εφοδιασμένο με κινητήρα δ ο τα υτήτων, επιτρέποντας
στον ειριστή να μειώνει την τα τητα ανάλογα με το προς κατεργασία υλικό, αυ άνοντας
έτσι δραματικά τη διάρκεια ωής του εργαλείου φρε αρίσματος όταν φρε άρει
ανο είδωτο άλυ α και πιο ασυνήθιστα υλικά.

Φ

ιμο ε
ο

ρε α όροι
λαμαρ να ε να

ά ο λαμαρ να
με πλάτο ρε αρ ματο
ο
l e e el ro
παρέ ει μια καθαρή, φρε αρισμένη επιφάνεια έτοιμη για
συγκόλληση ωρίς θερμική παραμόρφωση, ε οικονομώντας ρόνο και ρήμα. πως
συμ αίνει με όλα τα μοντέλα, το
l e e el ro προσφέρει αυτόματη τροφοδοσία.
ο
l e e el ro
μπορεί να φρε άρει ακτινωτές και καμπ λες λαμαρίνες όπως
ένα προ ελασματοποιημένο δο είο εναλλάκτη θερμότητας.
ο
l e e el ro
είναι εφοδιασμένο με κινητήρα δ ο τα υτήτων, επιτρέποντας
στον ειριστή να μειώνει την τα τητα ανάλογα με το προς κατεργασία υλικό, αυ άνοντας
έτσι δραματικά τη διάρκεια ωής του εργαλείου φρε αρίσματος όταν φρε άρει
ανο είδωτο άλυ α και πιο ασυνήθιστα υλικά.

Φ

ά ο λαμαρ να
μ πλάτο ρε αρ ματο
Ο ισ υρότερος υ ηλής τα τητας, φορητός φρε αδόρος λαμαρίνας στον κόσμο, ο
είναι ικανός να φρε άρει πά ος λαμαρίνας έως
με μέγιστο πλάτος
σε
οποιαδήποτε γωνία από
έως
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
ρησιμοποιώντας μια κεφαλή φρε αρίσματος υ ηλής τα τητας με μα αίρια καρ ιδίου
ολφραμίου, το
αφήνει ένα ανώτερο φινίρισμα καθρέπτη, ιδανικό για συγκόλληση
αλλά και διακοσμητικο ς σκοπο ς, όπως ράμπες ή πλάκες δαπέδου. ταν ρειά εστε
μεγάλα φρε αρίσματα, σε αριά λαμαρίνα, η απάντηση είναι το
l e e el ro
.

ΣΦΙ

ΤΗΡΕΣ Ε

ΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ
Μια νέα προσθήκη στη γκάμα σφιγκτήρων συγκόλλησης είναι η σειρά εσωτερικών
σφιγκτήρων i er. Αυτοί οι σφιγκτήρες κλειδώματος απαιτο ν μόνο έναν ειριστή για
την τοποθέτηση διαφόρων ε αρτημάτων, συμπεριλαμ ανομένων αγκώνων, φλαντ ών,
τεμα ίων από
έως
i .
ο μοναδικό σ στημα κλειδώματος επιτρέπει στον ειριστή να κάνει μικρή προσαρμογή
στην τοποθέτηση πριν από τη συγκόλληση. ταν ρειά εστε γρήγορη και ακρι ή
τοποθέτηση, η σειρά i er των σφιγκτήρων σωλήνων είναι η απάντηση.

Σ
πως υποδηλώνει το όνομα, οι σφιγκτήρες της σειράς
i e είναι γρήγοροι και
ε κολοι στη ρήση. πάρ ουν τρία μεγέθη σφιγκτήρων που καλ πτουν ένα ε ρος
σωλήνων από
έως
. ο άμεσο κεντράρισμα συνδυά ει ακρί εια τα τητας και
ασφάλεια. Αυτοί οι σφιγκτήρες ρησιμοποιο νται σε σωλήνες, φλάντ ες, γωνίες και
συστολές.
Οι σφιγκτήρες της σειράς
i e μπορο ν να ρησιμοποιηθο ν σε ανο είδωτο
ωρίς πρόσθετα ε αρτήματα λόγω των ποδιών και των ιδών που κατασκευά ονται από
ανο είδωτο άλυ α, αποτρέποντας τη μόλυνση του σωλήνα.

WWW.TAG-PIPE.COM

Σ

Τ
Σ
Η σειρά
i των σφιγκτήρων διπλής αλυσίδας είναι σ εδιασμένη για την ευθυγράμμιση
και την διαμόρφωση σωλήνων και δο είων με διαμέτρους μέ ρι μέτρα
με μεγάλες
προδιαγραφές. Ο σ εδιασμός μας μπορεί να διαμορφωθεί μέ ρι την προδιαγραφή
e le και να ευθυγραμμιστο ν όλες οι προδιαγραφές.
Οι ε ειδικευμένοι, αρέως τ που σφιγκτήρες μας και σφιγκτήρες διπλής αλυσίδας
μπορο ν να αντιμετωπίσουν τις πιο δ σκολες εργασίες διαμόρφωσης με λειτουργική
ευκολία. Μπορο ν να ρησιμοποιηθο ν σε σωλήνες άνθρακα ή ανο είδωτου άλυ α και
όλοι οι σφιγκτήρες παρέ ονται με τις δικές τους, κωδικοποιημένες ρωματικά, ανθεκτικές
θήκες. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι οι ισ υρότεροι στην αγορά.

E-mail: sales@tag-pipe.com

Σ
εδιασμένο για να προσφέρει στον συγκολλητή δ ο πλεονεκτήματα. ρώτον, ένα
σφιγκτήρα με τη δ ναμη και την ικανότητα να ευθυγραμμί ουν και να μετασ ηματί ουν
ελαφρώς σωλήνες, και δε τερον, ελαφρ σ εδιασμό και κατασκευή για ευκολία στη
ρήση. α πόδια του σφιγκτήρα μπορο ν να τοποθετηθο ν ε ίσου γ ρω από την αλυσίδα
για να επιτευ θεί ακρι ής ευθυγράμμιση σωλήνων σε πολ μικρό ρονικό διάστημα.
Ο σφιγκτήρας μονής αλυσίδας
μπορεί να ωρέσει γωνίες, τεμά ια , φλάντ ες, άκρα
και τα περισσότερα ε αρτήματα σωληνώσεων. α μοντέλα είναι διαθέσιμα για άνθρακα
και ανο είδωτο άλυ α.

: +44 (0)1869 324144

Σ
Η σειρά
i καλ πτει ένα ε ρος από έως
o και κατασκευά εται από σφυρήλατο
άλυ α για αυ ημένη αντο ή.
Οι λα ές σ σφιγ ης από ανο είδωτο άλυ α τοποθετο νται ως στάνταρ στα πτερ για
ιδώματος.
Οι σφικτήρες
i ol μπορο ν να ρησιμοποιηθο ν σε ανο είδωτο με την τοποθέτηση
των προαιρετικών, ανο είδωτων ποδιών για την πρόλη η μόλυνσης.
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Τ
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Τ
α τρίποδα στήρι ης της
είναι τα καλ τερα στην αγορά, κατασκευασμένα για αντο ή
και ασφάλεια.
ε ο
λ να:
ροαιρετι ά
άρο
λ να:
Τόνοι
υ μι όμενο
ο :
α στηρίγματα σωλήνων είναι διαθέσιμα με επιλογή κ λισης ή εναλλασσόμενου στυλ
κεφαλής για περιστροφή ή μεταφερόμενη κίνηση σωλήνα και πλάκας. Η μεγάλη γκάμα
μας στηριγμάτων είναι η οικονομικά αποδοτική λ ση σε οποιοδήποτε πρό λημα
ειρισμο σωλήνων.

10

Α
Τ
εδιασμένο με αναδιπλο μενα πόδια για ε κολη αποθήκευση και μεταφορά και
κατασκευασμένο για την ίδια δ ναμη και απόδοση με τα σταθερά μας τρίποδα.
ε ο
λ να:
ροαιρετι ά
άρο
λ να:
Τόνοι
υ μι όμενο
ο :
α στηρίγματα σωλήνων είναι διαθέσιμα με επιλογή κ λισης ή εναλλασσόμενου στυλ
κεφαλής για περιστροφή ή μεταφερόμενη κίνηση σωλήνα και πλάκας. Η μεγάλη γκάμα
μας στηριγμάτων είναι η οικονομικά αποδοτική λ ση σε οποιοδήποτε πρό λημα
ειρισμο σωλήνων.

α στηρίγματα σωλήνων
o ρυθμί ονται στο
ος και
ρησιμοποιο ν τις κεφαλές γρήγορης αλλαγής, οι οποίες μπορο ν
να κλειδωθο ν για να συγκρατήσουν το σωλήνα στη θέση του.
ε ο
λ να:
άρο
λ να:
Τόνοι
υ μι όμενο
ο :
Διαθέσιμες με κεφαλές ράουλων για περιστροφή και τρο ο ς για
μεταφορά σωλήνων ανο είδωτου άλυ α.

Τ

Τ

Τ
Η σειρά
ro αποτελεί τη λ ση στον ειρισμό αρέως
τ που σωλήνων.
ε ο
λ να:
Βάρος λ να:
τόνοι
μι
ου :
ο
ro μπορεί να εφοδιαστεί με ρόδες έτσι ώστε ο σωλήνας
να μπορεί να μετακινηθεί στο ώρο εργασίας ή το εργοτά ιο,
ωρίς να απαιτείται ρήση γερανο ή περονοφόρου.

Αυτό αναδιπλο μενο τρίποδο στήρι ης σωλήνα επιτρέπει στον κατασκευαστή σωλήνων
να κρατά ένα σωλήνα σε ασφαλή θέση ους έως ποδιών
ε ο
λ να:
άρο
λ να:
τόνοι
ρο αρμο
ου :
Η αναδιπλο μενη σ εδίαση με λα ή επιτρέπει την ε κολη μεταφορά σε στενο ς
ώρους και η λα ή
le στο κάτω μέρος κλειδώνει το τρίποδο σε ανοικτή θέση, ενώ
ελα ιστοποιεί την ταλάντωσή του.

ΣΤΗΡΙ ΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑ

ΑΙ ΡΑΟ ΛΑ

•
•
•
•
•
•

Ρ
Σ
Σ
ι τ ρε α τυλ ου βαρ
τ που αι περι τρε όμενοι λιν ροι
αρέως τ που συστοι ία ράουλων
Δώδεκα διαμορφώσεις από έως τόνους
άουλα ουρεθάνης με σφραγισμένα έδρανα
κολη ενεργοποίηση απενεργοποίηση των ράουλων σε λίγα λεπτά
Αλλαγές από το ράουλο έως τον ειριστή σωλήνων μέσα σε λίγα λεπτά
τοιμο για ρήση σε ανο είδωτο άλυ α

E-mail: sales@tag-pipe.com

Π
Αυτόματα και Ημι αυτόματα συστήματα δια είρισης εργασίας
ι το άρο :
τόνο
ανότ τα περι τρο
:
Τα τ τα τρο ο ε ευ ε α:
ο
Ο μας σετ περιστροφής τόνου
μονάδα οδήγησης
τρο ός με πεντάλ
ειριστήριο και λεπτομερή ρ θμιση στροφών αποδεικν εται το πιο δημοφιλές στα
εργαστήρια κατασκευής σε όλο τον κόσμο
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

: +44 (0)1869 324144

Σ
Αυτά τα στηρίγματα είναι σ εδιασμένα για ρήση σε έδαφος ή πάγκο. Διαθέσιμα με
στυλ κεφαλής για εφαρμογή σωλήνα από έως
.
ε ο
λ να:
άρο
λ να:
τόνοι
α στηρίγματα εδάφους πάγκου μπορο ν να ρησιμοποιηθο ν για περιστροφή
ή μεταφορά σωλήνων ή και τα δ ο με ρήση της σφαιρικής κεφαλής μεταφοράς.
Διατίθενται επίσης ράουλα από νάιλον για εργασία με ανο είδωτα ή άλλα ασυνήθιστα
υλικά και περιορισμό της ταλάντωσης.

Τ

Σ
Η σειρά
e
i e
ταιριά ει τέλεια μετα
των πιο συνηθισμένων
στηριγμάτων σωλήνα και των αρέως τ που ράουλων τα οποία είναι διαθέσιμα στην
αγορά σήμερα.
ε ο
λ να:
άρο
λ να: τόνοι τόνοι
Η σειρά e
i e
στηρί ει με ασφάλεια αριές σωλήνες μεγαλ τερης διαμέτρου
σε εργονομικό ος, ενώ επιτρέπει την ομαλή ρ θμιση ους μέσω των δίδυμων ,
στερεών ακμών. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τους τρο ο ς και να ρησιμοποιήσετε
το
e για συγκράτηση του σωλήνα αντί περιστροφής.

WWW.TAG-PIPE.COM

Σ
Μια απλή αλλά αποτελεσματική λ ση για το ειρισμό σωλήνων μικρής οπής.
ε ο
λ να:
ο :
ο
ri
i
i e
είναι ένα δοκιμασμένο σ έδιο που ρησιμοποιείται σε
εργοτά ια σε όλο τον κόσμο. Η
προσφέρει τα ίδια αρακτηριστικά και ποιότητα με τα
άλλα εμπορικά σήματα αλλά με την πιο ανταγωνιστική τιμή.
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ΙΑ ΕΙΡΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
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Α
Σ
α αλ
αι ε ολο τρόπο ια μετα ν
λ να εντό του ρου ερ α α
ο αμα ίδιο προσφέρει μια ασφαλή και ε κολη μέθοδο δια είρισης και μετακίνησης
σωλήνων μήκους έως και , μέτρων και
κιλά γ ρω στο εργαστήριο ή το εργοτά ιο,
αποφε γοντας τη ημιά στο σωλήνα ως αποτέλεσμα του συρσίματος στο έδαφος.
ο καρότσι έ ει πολλά πεδία εφαρμογών που επιτρέπουν τη μεταφορά σωλήνων ωρίς
την ανάγκη ανυ ωτήρων αερίου ή ηλεκτρισμο .
μα

ια

λ να

αροτ ά ια

λ να

Μέγεθος σωλήνα
άρος σωλήνα
Μήκος σωλήνα

lb
.

lb
.

ι
•
•
•
•
•

λι
αι τα ρεμα τάρια τ
ε ναι να αποτελε ματι ό τρόπο μετα ν
λ να ει ι ά ε ια μ να ια ρ α ε ατά τα
α
ν
Ανθεκτική επίστρωση πολυουρεθάνης
σ εδιασμένη για πολλαπλές ρήσεις
τεγανοποιημένα έδρανα προστασίας από τρι ή
οινί πλάτους ιντσών με διάμετρο , ιντσών
εδιασμένο για ρήση με συρματόσ οινο
Μη ανικός ά ονας για ομαλή περιστροφή τρο ο

Ε
Π
Μ
Σ
παρ ει μια ολο λ ρ μ ν
άμα ερ αλε ν μ τρ
μαν
αι ιάτα
ια όλε τι ε αρμο
λ ν ε ν αι υ όλλ
Η γκάμα των προ όντων περιλαμ άνει αινίες σημαδέματος, δείκτες περιγράμματος,
προσαρμογείς συνδυασμο , κεφαλές κεντραρίσματος, ευθυγραμμιστές φλαντ ών,
σημαδευτήρες ακτίνας, οδηγο ς κοπής.
Οι περιστροφικοί σφιγκτήρες γείωσης είναι απλά αλλά αποτελεσματικά εργαλεία για
την ε άλει η της αλλοίωσης της γείωσης και της εμπλοκής κατά την περιστροφή του
επε εργασμένου τεμα ίου. αρέ ει σταθερή γείωση για περιφερειακή συγκόλληση
σωλήνων και ε αρτημάτων και ε άλει η των σημαδιών συγκόλλησης και των ατελειών
που οφείλονται σε κακή γείωση.

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΗΛΕ ΤΡΟ ΙΟ

ΟΛΦΡΑΜΙΟ

Λ
ορυ α ο λειαντ ρα ειρό ια λε τρό ια βολ ραμ ου
ο
oi
l είναι ένας φορητός λειαντήρας ηλεκτροδίου που είναι φιλικός προς το
περι άλλον και έ ει τη δυνατότητα να παρέ ει τέλεια λείανση ηλεκτροδίου ολφραμίου
για συγκόλληση
και l
, ρησιμοποιώντας όλη την ακτίνα του δίσκου λείανσης. ο
oi
l είναι ε οπλισμένο με ένα ενσωματωμένο, αναλώσιμο φίλτρο σκόνης, το
οποίο προστατε ει τον ειριστή και το περι άλλον από την ενδε ομένως επι λα ή σκόνη
που παράγεται κατά την τρι ή ηλεκτροδίων.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

Λ
Η
απόλυτ λε αν
λε τρο
ν ια β λτι τ υ όλλ
αι
Ο πατενταρισμένος λειαντληρας ro oi
l διαθέτει έναν φιλικό προς το περι άλλον
τρόπο για την λείανση τέλειων, ακρι ών γωνιών στα ηλεκτρόδια ολφραμίου και
επομένως τέλεια συγκόλληση
ή l
. ο ro oi
l κατασκευά εται με ένα
μοναδικό δο είο απόρρι ης που συλλέγει αυτόματα όλα τα το ικά σωματίδια σκόνης,
ε αλείφοντας την ανάγκη για ε ωριστό σ στημα ε άτμισης. Η υ ρή υγρή λείανση σε
συνδυασμό με τους τρο ο ς διαμαντιο με υ ηλή τα τητα λείανσης ε ασφαλί ει ότι το
ηλεκτρόδιο ολφραμίου έ ει πάντα γυαλισμένη και ομοιόμορφη επιφάνεια. ο ro oi
l είναι εφοδιασμένο με ένα τρο ό κοπής που επιτρέπει την κοπή ηλεκτροδίων έως
, ιδανικά για συστήματα orbi l συγκόλλησης.
Διατίθεται σε τροφοδοσία
ή
.

ΙΑΦΡΑ ΜΑΤΑ Σ

Σ
Σ
α συστήματα διαφράγματος έ ουν σ εδιαστεί για να μεγιστοποιο ν το ρόνο και να
ελα ιστοποιο ν το κόστος. Δ ο φουσκωτοί σάκοι συνδέονται με έναν θωρακισμένο
σωλήνα αερίου. ρησιμοποιώντας αδρανές αέριο όπως το αργόν πρώτα φουσκώνετε
τους δ ο σάκους και στις δ ο πλευρές της συγκόλλησης προτο απελευθερώσετε
το αέριο μέσω μιας ρυθμισμένης αλ ίδας στον θάλαμο που έ ουν δημιουργήσει,
ε άγοντας το ο υγόνο από τα σωληνάκια ε αγωγής που είναι ενσωματωμένα στους
σάκους. ο ο υγόνο αφαιρείται, έτσι ώστε ο συγκολλητής να μπορεί να συγκολλήσει τους
σωλήνες ωρίς τον κίνδυνο ο ειδώσεως.
Μόλις διακοπεί η ροή του αερίου, οι σάκοι εφουσκώνουν και αφαιρο νται ε κολα από
το σωλήνα. ρησιμοποιο νται σε συνδυασμό με τις συσκευές ελέγ ου, επιτρέποντας
στον συγκολλητή να παράγει συγκολλήσεις υ ηλής ποιότητας σε πολ μικρό ρονικό
διάστημα και ωρίς ο είδωση.

Σ

ντο
ε
ερμο ρα ε

Σ

Σ
Οι σάκοι διαφράγματος, τα συστήματα
i
r e και οι φουσκωτές τάπες σωληνώσεων
είναι διαθέσιμα ως εκδόσεις ανθεκτικές στη θερμότητα. εδιασμένο για ρήση όταν
υπάρ ουν υ ηλές θερμοκρασίες κατά τη διαδικασία συγκόλλησης σωλήνων. όπως
προθερμασμένες σωληνώσεις και σωλήνες όπου απαιτο νται πολ υ ηλές θερμοκρασίες
για συγκόλληση. Αυτές οι εκδόσεις των συστημάτων διαφράγματος είναι ανθεκτικά στη
θερμότητα έως
για έως και
ώρες ή έως
για σ ντομα ρονικά
διαστήματα, όπως συμ αίνει με τα στάνταρ συστήματα. α συστήματα αυτά είναι
ανθεκτικά στη θερμότητα και είναι διαθέσιμα για όλες τις διαμέτρους σωλήνων από
έως
έως
.

ντο
ε
ερμο ρα ε

Σ

Σ

Σ

Α

Οι κ λινδροι αερίου διατίθενται για σωλήνες διαμέτρου
έως
. Αυτά τα
εργαλεία έ ουν δ ο είλη στεγανοποίησης ανθεκτικά στη θερμότητα, λειτουργώντας
σε
για έως και μία ώρα. Αυτοί οι κ λινδροι έ ουν ε αιρετικά σ ντομο ρόνο
καθαρισμο από
λεπτά για όλες τις διαστάσεις.
Οι κ λινδροι αερίου σ εδιά ονται με μπάλες έλ ης για να επιτρέπουν την ε κολη
ανάκτηση της μονάδας από ένα ευθ γραμμο τμήμα του σωλήνα ή ένα σωλήνα με σειρά
στροφών ή αγκώνων. ο μέγεθος του καθαρισμο είναι απομονωμένο, επομένως δεν
υπάρ ει ανάγκη καθαρισμο ολόκληρου του μήκους του σωλήνα που πρόκειται να
συγκολληθεί, ελα ιστοποιώντας έτσι τη ρήση του αερίου.

E-mail: sales@tag-pipe.com

ο σ στημα διπλής σφράγισης
είναι η τελευταία καινοτομία στις διεργασίες
καθαρισμο και έ ει σ εδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει περαιτέρω τόσο την ρήση
αδρανο ς αερίου όσο και τον ρόνο καθαρισμο . ο αέριο δια έεται μέσα στο θάλαμο
στον άκαμπτο ή ε καμπτο σωλήνα και ε έρ εται μέσω των οπών ε αγωγής στη δε τερη
μονάδα διπλο δίσκου. Αυτή η διαδικασία διά υσης αερίου παρέ ει ομοιόμορφη
ροή αερίου και αποτρέπει τυ όν διαταρα ές αερίου πίσω από τη συγκόλληση,
ελα ιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο παρ ης ο υγόνου στον θάλαμο συγκόλλησης ενώ
παράλληλα επιτυγ άνει ε αιρετικά σ ντομο ρόνο καθαρισμο . ρησιμοποιο μενη σε
συνδυασμό με τις οθόνες ελέγ ου μας, τα συστήματα αυτά θα σας δώσουν ε αιρετικά
σ ντομα ρόνους καθαρισμο , οδηγώντας σε πολ τιμη ε οικονόμηση κόστους στο αέριο
και στο ρόνο.

ντο
ε
ερμο ρα ε

: +44 (0)1869 324144

ντο
ε
ερμο ρα ε

Τ

α συστήματα διαφράγματος σωλήνων τα είας ε αγωγής πάνε τα διαφράγματα στο
επόμενο επίπεδο. Οι φουσκωτοί σάκοι ενσωματώνονται σε ανθεκτικό στη θερμότητα
υλικό. Ο μοναδικός σ εδιασμός αυτών των συστημάτων σημαίνει ότι ο όγκος που
καθαρί εται μειώνεται περαιτέρω, τοποθετώντας τον στη ρί α συγκόλλησης. ίτε
πρόκειται για σωλήνες είτε για σωλήνες
, αυτά τα ελαφριά και ανθεκτικά συστήματα
επιτρέπουν την ε κολη απόσυρσή τους από τον σωλήνα μόλις εφουσκώσουν. ια
γρήγορες και ακρι είς συγκολλήσεις, με ελά ιστη ρήση αερίου, το
i
r e είναι
η λ ση για κάθε συγκολλητή σωλήνων όταν η ποιότητα συγκόλλησης ενός ιδιαίτερου
υλικο είναι κρίσιμη. ρησιμοποιο μενα σε συνδυασμό με την συσκευή ελέγ ου μας,
τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στον συγκολλητή να παράγει συγκολλήσεις υ ηλότερης
ποιότητας σε πολ μικρό ρονικό διάστημα και ωρίς ο είδωση.

WWW.TAG-PIPE.COM

ντο
ε
ερμο ρα ε

ΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ
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WWW.TAG-PIPE.COM

Τ

: +44 (0)1869 324144

E-mail: sales@tag-pipe.com
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ΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟ ΣΩΛΗΝΑ
Ν
ετρά ο υ όνο
ο
r e
είναι ένας ελαφρ ς, αλλά στι αρός φορητός, ελεγκτής καθαρισμο
συγκόλλησης, που μετρά το επίπεδο ο υγόνου στο ,
μέρη ανά εκατομμ ριο .
ατάλληλο για πολλές εφαρμογές συγκόλλησης ασυνήθιστων υλικών.
Αυτό το τελευταίο μοντέλο ρησιμοποιεί έναν ανα αθμισμένο αισθητήρα και διαθέτει
αυτόματη αθμονόμηση, για μεγαλ τερη ακρί εια και τα τητα ελέγ ου.
Με ρήση σε συνδυασμό με τα συστήματα διαφράγματος
, το
r e
μειώνει δραστικά τόσο τη ρήση του αδρανο ς αερίου όσο και τους ρόνους καθαρισμο .

Ε
Α
Σ
πιο α ριβ
ορ τό
ια ό ελε τ ο υ όνου
ετρά ο υ όνο
ο
r e ro είναι το oll o e των φορητών ελεγκτών συγκόλλησης, που
μετρο ν το επίπεδο ο υγόνου στην καθορισμένη ατμόσφαιρα σε
ο
r e ro
el
r e o i or είναι απαραίτητο για την ανάγνωση των
επιπέδων ο υγόνου για συγκόλληση τιτανίου. Μια επαναφορτι όμενη μπαταρία και
μια πρί α πολλαπλών καναλιών είναι τα ασικά αρακτηριστικά του
r e ro .
ο ελαφρ και εργονομικό σ ήμα το καθιστο ν το ιδανικό φορητό όργανο για όλες τις
εφαρμογές orbi l συγκόλλησης.

Ε
Α
Σ
ετρά ο υ όνο
ο ro r e
el
r e o i or είναι το ιδανικό εργαλείο για πολλές εφαρμογές
συγκόλλησης όπου απαιτο νται κρίσιμα πρότυπα συγκόλλησης. ρησιμοποιείται σε
τομείς παραγωγής ημιαγωγών, πυρηνικής, αεροδιαστημικής, φαρμακευτικής, ενέργειας,
γαλακτοκομικών, υθοποιίας και επε εργασίας τροφίμων όπου απαιτο νται αυστηρές
γραμμές οδηγών για την ε άλει η των ητημάτων ποιότητας της συγκόλλησης.
ο ro r e
el
r e o i or περιέ ει σταθεροποιημένη κυ έλη ο ειδίου του
ιρκονίου με ρυθμι όμενο θερμαντήρα για να διατηρεί θερμοκρασία κυ έλης στους
, γεγονός που του επιτρέπει να μετράει με ακρί εια επίπεδα μέ ρι και .
.

ΤΑΠΕΣ ΣΩΛΗΝΑ
Ε
Τ
Οι τάπες σωληνώσεων ή τα πώματα σφράγισης, όπως είναι μερικές φορές γνωστά,
ρησιμοποιο νται για την προσωρινή σφράγιση του άκρου ενός σωλήνα ή ανοίγματος για
πολλές διαφορετικές εφαρμογές ελέγ ου. α πώματα σωληνώσεων ρησιμοποιο νται
κυρίως για τη σφράγιση από το νερό, τα αέρια και τα ένα αντικείμενα σε νέους σωλήνες
ή σε συστήματα σωληνώσεων που ρίσκονται υπό επισκευή.
Οι τάπες της
διατίθενται σε διάφορες μορφές για να ταιριά ουν σε πολλές εφαρμογές
για μεγέθη σωλήνων από
έως
. Οι ειδικές τάπες σωλήνων διατίθενται επίσης για
δοκιμές πίεσης.

Φ
Τ
Σ
αι πάν
Η
προσφέρει μια σειρά σ ημάτων και μεγεθών φουσκωτών πωμάτων, κατάλληλα
για όλες τις εφαρμογές. ατασκευασμένο από φυσικό καουτσο κ που καλ πτεται από
αδιά ρο ο νάιλον, επιστρωμένο με πολυουρεθάνη ή ανθεκτικό στη θερμότητα μίγμα
o e
e l r για την αποφυγή της τρι ής και του στατικο ηλεκτρισμο .
Μπορο ν να ρησιμοποιηθο ν σε σωληνώσεις για εφαρμογές καθαρισμο συγκόλλησης.
ταν είναι εφο σκωτες, οι τάπες μπορο ν να εισα θο ν και να αποσυρθο ν ε κολα.

ΟΙ Σ ΝΕΡ ΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΡΙΣΜΟ

ΑΙ Α ΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

ίμαστε περήφανοι που παρουσιά ουμε την PES (Pipe Equipment Specialists BVBA) ως θυγατρική κατά
της
TAG-PIPE με έδρα το έλγιο.
Η PES συμμετέ ει σε ένα συνε ές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυ ης για την παρο ή ε οπλισμο και συστημάτων
αυτοματοποίησης και ειρισμο συγκόλλησης προσαρμοσμένων στις τα έως μετα αλλόμενες ανάγκες της
ιομη ανίας συγκόλλησης και επένδυσης επικάλυ ης.
Η PES έ ει συνεργασίες με μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στους αντίστοι ους τομείς και προσφέρει
ολοκληρωμένες λ σεις, συμ ουλευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Η PES είναι καινοτόμοι, ε ειδικευμένοι κατασκευαστές και σ εδιαστές ενός ευρέος φάσματος ε οπλισμο ειρισμο
και αυτοματισμο για εργαστήρια κατασκευής και δραστηριότητες εργοτα ίου.

WWW.PES-EUROPE.COM

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ίμαστε περήφανοι που παρουσιά ουμε την B&B Pipe and
Industrial Tools LLC μια αδελφή εταιρεία της TAG-PIPE με έδρα
το ιο στον, έ ας, Η Α.Η B&B ασ ολείται με την αντιγραφή των
επι ειρηματικών δραστηριοτήτων της TAG-PIPE, αλλά παράλληλα
κατασκευά ει τη δική της σειρά κυλίνδρων και θηλιών, την οποία
είμαστε στην ευ άριστη θέση να προωθήσουμε για λογαριασμό
τους εκτός της όρειας και ότιας Αμερικής.

WWW.BBPIPETOOLS.COM

ΕΝΑΛΛΑ ΤΕΣ

ΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η TAG-PIPE είναι υπερήφανη που είναι ο
Αποκλειστικός & Μοναδικός Διανομέας
του Ομίλου Maus Italia και της σειράς των
εργαλείων σωλήνων για την παραγωγή και τη
συντήρηση των Ανταλλακτών θερμότητας, των
συμπυκνωτών, των boiler και των σωληνώσεων.

ΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν:
• κτόνωση σωλήνων
• Μη ανήματα εκτόνωσης σωλήνων
• ργαλεία κοπής σωλήνων και μη ανήματα
• Μη ανές κυλίνδρων σωλήνων
• ργαλεία και μη ανήματα έλ ης σωλήνων
• ε νολογία συγκόλλησης σωλήνα με σωλήνα
• οπλισμός ε αγωγής, κοπής και μεταφοράς σωλήνων

WWW.MAUSITALIA.IT

Τ

A G

T

PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

ΤΑ ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜ ΑΝΟ Ν
ΦΡΕ Α ΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΑ

ΤΡΙΠΟ Α

ΜΗ ΑΝΕΣ

ΑΙ ΡΑΟ ΛΑ ΣΩΛΗΝΑ

ΟΠΗΣ ΦΡΕ ΑΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΙΑΦΡΑ ΜΑΤΑ Σ

ΣΦΙ

ΡΑΜΜΜΙΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΦΡΕ Α ΟΡΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

TAG Head Office

:

ΤΗΡΕΣ Ε

Your Local Distributor

:
WWW.

TAG-PIPE.COM

Overseas Branches
USA Branch

Europe Branch

:
:

:
:
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:
:
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:
:

:
:
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