
Systém prokladů „Systém 88“ je bezpečný 
a variabilní systém pro přepravu potrubí 
vlakem či kamionem a dlouhodobé skladování. 

Proklady lze snadno upravit pro různé průměry 
potrubí. Komponenty, jenž přijdou do styku 
s trubkami — plastové bloky — jsou vyrobeny 
z nízkohustotního polyetylénu (LDPE) a nemohou tak 
poškodit potahované trubky. 

Další informace 
K dispozici je podrobný návod, jak nastavit bloky 
pro jednotlivé dimenze potrubí.  

Informujte se o dalším příslušenství pro „Systém 88“: 
vybavení pro upevnění na přívěs nebo vagón, protiskluzové 
vrstvy, zvedací a spojovací pásy, sady pro zvedání celého 
štosu trubek. 

Statické a dynamické výpočty certifikovány TÜV NORD 
Mobilität,, kopie zkušební zprávy č. LS 1108652 
k dispozici na vyžádání. 

Tepelně odolné plastové bloky k dispozici na objednávku. 

Montáž 
Umístěte pár či více základnových prokladů na návěs či 
korbu nákladního automobilu, anebo na podlahu skladu či 
venkovní plochu. Po zaplnění spodní vrstvy trubkami 
umístěte na trubky středový proklad pro další vrstvu 
trubek. Trubky je možno vrstvit i pyramidovým způsobem. 
Pro zvýšení třecího odporu — aby sloupec trubek neklouzal, 
např. při transportu — použijte dodávané protiskluzové 
gumové pásy. Nezapomeňte vždy zkontrolovat správnou 
rozteč bloků. Každá trubka musí být vždy podepřena 
alespoň čtyřmi bloky. 

Velikosti základnových bloků 

Velikosti středových bloků 

Vlastnosti 
Nastavitelné pro průměr potrubí 219,1 – 3 657,6 mm 

Odolný a bezpečný systém pro dlouhodobé použití 
za všech povětrnostních podmínek 

Spolehlivost garantována souladem s německou 
oborovou normou VDI 2700 „Zajištění nákladu 
silničních vozidel“, testováno a schváleno TÜV NORD 

Výhody 
Univerzální a variabilní bezpečné řešení 

Vhodné pro dlouhodobé skladování i přepravu 

Opakovaně použitelné, tudíž ekonomicky atraktivní 

Vyžaduje pouze malý úložný prostor 

Certifikováno TÜV NORD Mobilität

Proklady „Systém 88“ 
Bezpečné a variabilní uložení trubek pro skladování a přepravu

KATALOGOVÝ LIST

Blok Pro průměry potrubí Max. nosnost Hmotnost

Typ A ⌀ 219,1 – 558,8 mm 3 935 kg 1,8 kg

Typ B ⌀ 406,4 – 965,2 mm

7 875 kg

3,7 kg

Typ C ⌀ 558,8 – 1 422,4 mm 7,5 kg

Typ D ⌀ 1 422,4 – 2 032,0 mm 12,0 kg

Zvyšovací blok * ⌀ 2 032,0 – 3 657,6 mm 30,0 kg

* Nástavec pro blok D: zvyšovací blok se nasadí na blok D, přidává tomuto bloku výšku 140 mm a zabraňuje, aby 
zaoblení trubky narazilo do základnového profilu.

Blok Pro průměry potrubí Max. nosnost Hmotnost

Typ K ⌀ 219,1 – 558,8 mm 3 150 kg 2,8 kg

Typ L ⌀ 406,4 – 1 219,2 mm 4 725 kg 7,4 kg

http://www.ortodroma.cz/produkt/system-88/
http://www.ortodroma.cz/produkt/system-88/
http://www.ortodroma.cz/produkt/system-88/
http://www.ortodroma.cz/produkt/system-88-parts/


Použité materiály 

Základnové a středové proklady — ocelové profily 
a plastové bloky se zajišťovacími kolíky 

Ocelový profil, plastový blok, zajišťovací kolík 
a pojistná spona 

Ocelový zvyšovací blok a na něj nasazený blok typu D

Proklady „Systém 88“ 
Bezpečné a variabilní uložení trubek pro skladování a přepravu

Materiál Vlastnosti

Ocelové profily Pozinkovaná ocel S275J2, obdélníkový 
dutý profil cca 80 mm × 50 mm × 
5 mm, délka 2,70 nebo 2,45 m, 
hmotnost 20 kg, UV stabilizováno

Zajišťovací kolíky Pozinkovaná ocel, třída 8,8, ⌀ 20 mm, 
ocelová pojistná spona

Bloky Polyetylénová směs černé barvy, faktor 
třecího odporu 0,3, faktor třecího 
odporu s protiskluzovou gumovou 
podložkou 0,6, montážní otvory 
v každém bloku, UV stabilizováno

Zvyšovací bloky Pozinkovaná ocel S355, rozměry 
540 mm × 201 mm × 191 mm

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 ČR a SR 
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk 
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz 
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