
Proklady trubek PCP (Pipe Carrier Premium) 
jsou vhodné pro skladování a přepravu trubek 
o malých a středních průměrech. Umožňují 

účinnou a bezpečnou manipulaci s trubkami, jejich 
dlouhodobé skladování a přepravu. Proklady trubek 
PCP jsou použitelné až do vnějšího průměru trubek 
508 mm. 

Vlastnosti použitého materiálu 
LDPE polyetylénová směs černé barvy 

Tvrdost dle Shore A: 92 

Koeficient tření: 0,3 

Koeficient tření s protiskluzovou gumovou 
podložkou: 0,6 

UV stabilizovaný 

Teplota použití: −42 °C – +60 °C 

Životnost: 15 a více let 

Rozměry prokladů PCP 
Délka prokladu: 1 225 mm 

Šířka prokladu velikosti č. 2: 130 mm 

Šířka prokladu velikostí č. 3 – 6: 115 mm 

Maximální nosnost a hmotnosti jednotlivých prokladů 
jsou uvedeny v tabulkách na další straně. 

Použití 
Před použitím prokladů se seznamte s podrobným návodem 
na jejich použití. 

Umístěte základnové proklady v požadované vzdálenosti 
na zem nebo na podlahu. Položte trubky na základnový 
proklad. Po uložení plného počtu trubek dle kapacity 
prokladu můžete umístit středový proklad. Dbejte, aby 
ve spodních vrstvách byly vždy trubky o stejném vnějším 
průměru. Počet prokladů a jejich vzdálenost od sebe závisí 
na celkové hmotnosti trubek. Pro dosažení větší nosností 
prokladů je možno proklady zdvojovat jako na obrázku 
vpravo. 

Výhody 
Rozsah použití: průměr potrubí 114 – 508 mm 

Každý proklad je vhodný pro celou řadu různých 
průměrů trubek 

Vhodné pro skladování a přepravu 

Na šířku nákladního automobilu (2,45 m) lze umístit 
dva proklady 

Bezpečné pro antikorozní ochrannou vrstvu trubek 

Opakovaně použitelné a bezpečné pro dlouhodobé 
využití 

Vhodné pro všechny povětrnostní podmínky 

Proklad trubek PCP 
Pro skladování a přepravu trubek menších průměrů
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Výrobce 

Nizozemská společnost Dhatec B.V. se zabývá vývojem 
a výrobou sofistikovaných řešení pro ochranu trubek 
při skladování, manipulaci, přepravě a před jejich montáží. 
Součást koncernu Seal for Life. 

Výhradní zástupce a distributor pro ČR a  
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk 
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel. 723 115 432

Výhradní zástupce, distributor pro ČR a SR

Proklad trubek PCP 
Pro skladování a přepravu trubek menších průměrů
Rozměry prokladů 

Číslo velikosti prokladu uvádí, kolik vybrání má daný 
proklad, neboli kolik trubek je naň možno umístit. 

Hmotnosti prokladů 

Protiskluzové gumové podložky pro zvýšení třecího 
koeficientu, lepší upevnění trubek při přepravě 
a zvýšenou ochranu jejich povrchu jsou dodávány 
v rolích. Šířka gumové podložky 200 mm, tloušťka 
8 mm, hmotnost cca 1,4 kg na běžný metr. 

Velikost 
prokladu

Vnější průměr 
trubky [mm]

Maximální zatížení 
na jedno vybrání [kg]

Maximální zatížení 
základnového 
prokladu [kg]

Maximální zatížení 
středového 

prokladu [kg]

č. 2 ⌀ 355,6 – 508,0 5 050 10 100 10 100

č. 3 ⌀ 273,1 – 408,3 3 430 10 289 10 289

č. 4 ⌀ 219,1 – 306,3 2 750 11 000 11 000

č. 5 ⌀ 177,8 – 245,0 2 234 11 169 11 169

č. 6 ⌀ 114,3 – 204,2 1 436 8 616 8 616

Velikost 
prokladu

Hmotnost 
základnového 
prokladu [kg]

Hmotnost 
středového 

prokladu [kg]

č. 2 15,6 18,0

č. 3 12,3 13,9

č. 4 11,2 12,0

č. 5 11,8 11,5

č. 6 11,2 12,0
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