
Liatinové poklopy - P-TOP® 

 Moderný ergonomický dizajn 

 Správne riešenia pre každé použitie 

 Podľa normy EN124 

Všeobecné informácie 
Pre šachtové poklopy 
 
Šachtové poklopy a vtokové mreže sú v súlade s normou EN 124. 
Použiteľné pre pochôdzne ako aj prejazdné zóny. Štandardy 
klasifikujú produkty v závislosti od typu montáže v skupinách od 1-6: 

Skupina 1 / Trieda A015 Skupina 2 / Trieda B125 Skupina 3 / Trieda C250 

   

výlučne pre pochôdzne zaťaženie resp. zaťaženie 
cyklistami 

rovnako ako skupina 1 a parkoviská osobných 
vozidiel 

pre použitie v krajniciach komunikácií 

Skupina 4 / Trieda D400 Skupina 5 / Trieda E600 Skupina 6 / Trieda F900 

   

pre prejazdné plochy so zaťažením do 40 t plochy s veľkým prejazdným zaťažením 
(vysokozdvižné vozíky, prístavy, ...) 

plochy s obzvlášť veľkým prejazdným zaťažením 
(letiská, ...) 

POZOR: skutočné prejazdné zaťaženie zodpovedá len 25-30% skúšobnej zaťažujúcej sily (triede zaťaženia).  
V spornom prípade je potrebné voliť vždy najbižšiu vyššiu triedu. 
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P-TOP® Medio, Veko: tvárna liatina, bez/s ventiláciou (-1), Rám: tvárna liatina 
s elastomérovou tesniacou vložkou; podľa normy EN 124, certifikovaný ÜA 

 
Tovarové číslo  

Rozmery mm  
Trieda  

Hmotnosť 
kg  

Ø e Ø c h 

Kruhový rám 

P11125D (-1) 602 707 60 B 125 37 

P-TOP® Cesar, Veko: tvárna liatina, bez/s ventiláciou (-1), Rám: tvárna liatina 
s elastomérovou tesniacou vložkou, Bezpečnostný kĺb - veko ostane otvorené pri 100° - bezpečne fixovaná pozícia, 
proti náhodnému padnutiu je veko poklopu blokované pri 80°, pri 90° polohe môže byť vypáčené; Veko je 
automaticky centrované v ráme ; podľa normy EN 124, certifikovaný ÜA 

 
Tovarové číslo  

Rozmery mm  
Trieda  

Hmotnosť 
kg  

Ø e Ø c h 

Kruhový rám 

P11250D (-1) 604 785 75 C 250 50 

P-TOP® L, Veko: tvárna liatina, bez/s ventiláciou (-1), Rám: tvárna liatina 

s elastomérovou tesniacou vložkou, Bezpečnostný kĺb - veko ostane otvorené pri 100° - bezpečne fixovaná pozícia, 
proti náhodnému padnutiu je veko poklopu blokované pri 80°, pri 90° polohe môže byť vypáčené;  

 
Tovarové číslo  

Rozmery mm  
Trieda  

Hmotnosť 
kg  

Ø e Ø c h 

Kruhový rám 

P11400DL (-1) 604 785 100 D 400 55 

P-TOP® Strong, Veko: tvárna liatina, bez/s ventiláciou (-1), Rám: tvárna liatina 
s elastomérovou tesniacou vložkou, Bezpečnostný kĺb - veko ostane otvorené pri 100° - bezpečne 
fixovaná pozícia, proti náhodnému padnutiu je veko poklopu blokované pri 80°, pri 90° polohe môže byť 
vypáčené;  

 
Tovarové číslo  

Rozmery mm  
Trieda  

Hmotnosť 
kg  

Ø e Ø c h 

Kruhový rám 

P11400D (-1) 604 808 100 D 400 74 

P11600D (-1) 604 808 100 E 600 78 

P11900D (-1) 604 808 100 F 900 92 

P-TOP® Strong RS / P-TOP® L RS, Vodotesný a odolný voči spätnému vzdutiu do 0,5 bar; 

zoskrutkovateľný; Veko: tvárna liatina, bez ventilácie, Rám: tvárna liatina s elastomérovou tesniacou 
vložkou, Bezpečnostný kĺb - veko ostane otvorené pri 100° - bezpečne fixovaná pozícia, proti 
náhodnému padnutiu je veko poklopu blokované pri 80°, pri 90° polohe môže byť vypáčené;  

 
Tovarové číslo  

Rozmery mm  
Trieda  

Hmotnosť 
kg  

Ø e Ø c h 

Kruhový rám 

P11400DLRS 604 785 100 D 400 54 

P11400RS 604 805 100 D 400 75 

P11600RS 604 805 100 E 600 80 

P11900RS 604 805 100 F 900 92 


