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Pipe Proteq 
Drill Pipes

Onze producten:

Pipe Proteq 
Casing / Tubing

Buisbeveiliging: zo gemakkelijk kan het.

Pipe Proteq benadert de wereld 
van buisbescherming op een  
geheel nieuwe wijze. 

Na meer dan 30 jaar gebruikers-

ervaring in de olie en gas industrie 

hebben wij  de Pipe Proteq protector 

ontwikkeld. 
Door het unieke gepatenteerde ont-

werp passen onze protectors op een 

grote range connectietypes en zijn  

ze zelfs onder de meest zware  

omstandigheden in een handomdraai 

aan te brengen en te verwijderen. 

Laat uzelf overtuigen...

Quick and Easy
Zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden is de 
protector binnen enkele seconden te verwijderen. En dat 
zonder aanvullende tooling. 

People / Environment
Door het verlagen van de noodzaak van “dope”,  
100 % recyclebaar, een langere levensduur en een  
betere ergonomie is de Pipe Proteq protector met  
recht de beste oplossing voor mens en milieu.

Cut in costs
Bespaar tot € 50,- per protector gedurende  
zijn levensduur.

Fit’s All
Het gebruik van specifieke protectors per connectie 
type is definitief verleden tijd. Door zijn unieke ontwerp 
passen de Pipe Proteq protectors op een grote range 
van connectie types.

ISO 11960 / 
apI 5ct
compliant



Contactgegevens
Voor meer informatie, neem contact met ons op 
via Tel. +31 (0)87 870 1068, e-mail: info@pipeproteq.nl 
of ga naar www.pipeproteq.nl

PrODuCTie    TransPOrT                     PrODuCT gebruik:                 PrODuCTgebruik          reCyCling
          OPslag en insPeCTie        bOOrTOren

Duurzaamheid
Pipe Proteq is ervan overtuigd dat duurzaamheid van essentieel belang is om tegenwoordig zaken te kunnen doen. Het verminderen 
van de impact op het milieu en de gebruikers is dan ook een van onze kernwaarden. Om onze impact op het milieu te verminderen 
wordt continu naar de levenscyclus gekeken om verbeteringen door te voeren.

Pipe proteq produceert de ultieme draadloze 
closed end Thread Protector voor de drilling en 
OCTG industrie. Deze volledig kunststof protector 
beschermt de connectie door het innovatieve duw 
en draai mechanisme. Het schoonmaken van de 
protector kan binnen enkele seconden, doordat 
een minimum aan dope (smeervet) op de protector 
achterblijft.

Voordelen

•  Tot 90% tijdsbesparing ten opzichte van het gebruik van 

conventionele thread protectors.

•  Past op alle connectie types (aPi en premium) met een 

protector per diameter.

•  Verbeterde betrouwbaarheid. Onder alle weersomstan-

digheden kan de protector binnen enkele seconden 

gemakkelijk aangebracht en verwijderd worden.

•  een beveiligingsmechanisme om de protector extra te 

beveiligen op het draadeinde.

•  Tot 70% reductie in gewicht door het gebruik van kunst-

stof en het unieke design.

•  Meer dan 70% reductie in de hoeveelheid dope die op 

de protector achterblijft tijdens verwijdering, waardoor 

schoonmaken heel eenvoudig wordt.

•  De protector kan volledig gerecycled worden.

•  elke protector kan na zijn levensduur weer naar Pipe  

Proteq teruggestuurd worden voor recycling en hergebruik.

•  Door het modulaire design kan de protector met 

reserveonderdelen gerepareerd worden, waardoor de 

levensduur verlengd wordt.

r&D
Onze R&D afdeling voert continu testen uit om ervoor te 
zorgen dat de producten blijven voldoen aan onze kwaliteits-
standaarden. Ervaringen van onze klanten worden continu 
meegenomen en komen terug in aankomende producten  
en versies.

Test resultaten
Pipe proteq thread protectors zijn getest aan de hand van  
API 5CT en IADC/SPE 17209 specificaties. Resultaten laten 
zien dat de protectors aan alle gestelde eisen voldoen.

Drill Pipes, Casing / Tubing
Al onze producten voldoen aan de hoogste standaarden.   

• Volledig kunststoffen protector gemaakt van HDPE.

• 100% recyclebaar.

• Onderdelen zijn vervangbaar.

ISO 11960 / 
apI 5ct
compliant

Patent pending


