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3540000816

Vyvinut p esn  na míru pro instalatéry. išt ní, odváp ování, odstra ování ko en , ezání a nát r 
nebyly nikdy snazší. Bezpe ný bovden-systém umož uje držet ob  ruce na h ídeli. Plynulé ovládání 
pedálem, bezpe nostní spojka, stop tla ítko. Snadné išt ní bovdenu, p i vytahování nevzniká 
nepo ádek.

3540000817

Lehký a kompaktní systém, který však pokryje širokou škálu inností na malých potrubích. Bezpe ný 
bovden-systém umož uje držet ob  ruce na h ídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpe nostní spojka, 
stop tla ítko. Snadné išt ní bovdenu, p i vytahování nevzniká nepo ádek.

3551031220

Nabízí extra sílu díky 12mm bovdenu p i celkové váze jen 68 kg. Bezpe ný bovden-systém 
umož uje držet ob  ruce na h ídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpe nostní spojka, stop tla ítko. 
Snadné išt ní bovdenu, p i vytahování nevzniká nepo ádek.

3551031000

Nabízí sílu a � exibilitu díky 10mm bovdenu. Lze použít již od DN 50. Bezpe ný bovden-systém 
umož uje držet ob  ruce na h ídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpe nostní spojka, stop tla ítko. 
Snadné išt ní bovdenu, p i vytahování nevzniká nepo ádek.



3560032012

Otev ete dve e novým zakázkám, jako je nap . odstra ování ko en , ucpávky, lehké i hrubé 
odváp ování, prorážení p ípojek CIPP, nát r, odstra ování propadlých rukávc , betonu a mnoho 
dalšího. Bezpe ný bovden-systém umož uje držet ob  ruce na h ídeli. Plynulé ovládání pedálem, 
bezpe nostní spojka, stop tla ítko. 

3560042012

Stejné skv lé vlastnosti jako Maxi Miller, navíc s odnímatelnou ovládací jednotkou na 5metrovém 
kabelu. Bezpe ný bovden-systém umož uje držet ob  ruce na h ídeli. Plynulé ovládání pedálem, 
bezpe nostní spojka, stop tla ítko. 

3570032018

Ur en pro ty nejnáro n jší aplikace. Tento nejvýkonn jší stroj v nabídce Picote vás dostane do jiné 
dimenze išt ní, broušení a odstra ování rukávc  na v tších pro� lech potrubí. Systém pracuje na 
400V 3fázovém p ipojení. Bezpe ný bovden-systém umož uje držet ob  ruce na h ídeli. Plynulé 
ovládání pedálem, bezpe nostní spojka, stop tla ítko. Napájen m že být z Picote generátoru nebo 
jiného kompatibilního za ízení.

1350000022 

Vyždímejte ze svého Maxi Power+ maximum. Generátor je na míru vytvo en pro použití s tímto 
strojem, není nutné žádné bastlení kabel , které m že vést k riziku poškození stroje. Generátor 
zajistí, že Maxi Miller Power+ bude mít vždy dost energie na ty nejnáro n jší aplikace. Generátor se 
dodává s p enosným transformátorem o výkonu 3,3 kVA se zásuvkou na 16 a 32 A.



3570032118

Generátor se dodává s p enosným transformátorem o výkonu 3,3 kVA se zásuvkou na 16 a 32 A. 
Tato kombinace p ináší zajímavou úsporu, pokud jsou oba systémy po ízeny v této sad .

3540001816

Mini Cleaner +C disponuje integrovanou barevnou kamerou na 30m prutu, která umož uje p ímo 
vid t išt ní a broušení. Pomáhá také ke snadn jšímu nastavení systému nát ru Picote Brush 
Coating™. Malá kamerová hlavice snadno následuje Mini Cleaner p es kolena a odbo ky od DN 50.

3540002816

Bateriový systém umož uje išt ní, odváp ování, odstra ování ko en , ezání, broušení a nát r. 
Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách. Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop 
práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné m nit – existuje i verze 
s v tší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.

3540001817

Mini Miller +C disponuje integrovanou barevnou kamerou na 30m prutu, která umož uje p ímo vid t 
išt ní a broušení. Pomáhá také ke snadn jšímu nastavení systému nát ru Picote Brush Coating™. 

Kamerová hlava s 512Hz sondou má funkci automatického vyrovnávání horizontu. Sada navíc obsahuje 
druhou kamerovou hlavici bez této funkce pro nát rovou aplikaci Picote Brush Coating™.



3540002817

Mini Miller bez kabel  je rychlý pomocník p i išt ní, odváp ování, odstra ování ko en , ezání, broušení 
a nát ru. Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách. Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-
stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné m nit – existuje i verze 
s v tší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.

3540003816

Vyvinut p esn  na míru pro instalatéry. Stejné skv lé vlastnosti jako bateriový Mini Cleaner. Mobilní 
systém zcela nezávislý na zásuvkách. Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. 
Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné m nit – existuje i verze s v tší 
kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.

3540003817

Stejné skv lé vlastnosti jako bateriový Mini Miller. Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.
Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do 
zásuvky. Baterie je možné m nit – existuje i verze s v tší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-
stop práce.





1011000050

DN 50 Základní sada pro išt ní a odvápn ní potrubí, obsahuje pr raznou isticí hlavu Mini Sweeper, 
smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální Prémiový et z, Originální et z do PVC a montážní nástroje 
na p ipevn       .unedvob k ulíd ín

1011000070

DN 70 Základní sada pro išt ní a odvápn ní potrubí, obsahuje nový et z s pr raznou isticí hlavou Tiger 
Drill Chain, smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální Prémiový et z – Cyclone, Originální et z do 
PVC a montážní nástroje na p ipevn ní dílu k bovdenu.

1011008100

DN 100 Základní sada pro išt ní a odvápn ní potrubí, obsahuje nový et z s pr raznou isticí hlavou 
Tiger Drill Chain, smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální Prémiový et z – Cyclone, Originální et z 
do PVC a montážní nástroje na p ipevn ní dílu k bovdenu.

1011012070

DN 70 Základní sada pro išt ní a odvápn ní potrubí, obsahuje nový et z s pr raznou isticí hlavou Tiger 
Drill Chain, smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální Prémiový et z – Cyclone, Originální et z do 
PVC a montážní nástroje na p ipevn ní dílu k bovdenu.

1011012100

DN 100 Základní sada pro išt ní a odvápn ní potrubí, obsahuje nový et z s pr raznou isticí hlavou 
Tiger Drill Chain, smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální Prémiový et z – Cyclone, Originální et z 
do PVC a montážní nástroje na p ipevn       .unedvob k ulíd ín

1011012150

DN 150 Základní sada pro išt ní a odvápn ní potrubí, obsahuje nový et z s pr raznou isticí hlavou 
Tiger Drill Chain, smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální Prémiový et z – Cyclone, Originální et z 
do PVC a montážní nástroje na p ipevn ní dílu k bovdenu.

1011012200

DN 200 Základní sada pro išt ní a odvápn ní potrubí, obsahuje nový et z s pr raznou isticí hlavou 
Tiger Drill Chain, smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální Prémiový et z – Cyclone, Originální et z 
do PVC a montážní nástroje na p ipevn ní dílu k bovdenu.



1011000100

Základní sada obsahuje: smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální a Cyclone Prémiový et z – vše pro 
DN 100.

1011000150

Základní sada obsahuje: smirky pro ezání a za išt ní hran, Originální a Cyclone Prémiový et z – vše pro 
DN 150.

1030008050

DN 50 Sada je p izp sobena pro ezání i prorážení. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje pr razný isticí set Twister Express s elní vrtací hlavicí, elní frézovací kotou  a smirky pro 
ezání a za išt ní hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou 

vzdálenost a krytí vodicího lanka.

1030008070

DN 70 Sada je p izp sobena pro ezání i prorážení. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje pr razný isticí set Twister Express s elní vrtací hlavicí, elní frézovací kotou  a smirky pro 
ezání a za išt ní hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou 

vzdálenost a krytí vodicího lanka. 

1030012070

DN 70 Sada je p izp sobena pro ezání i prorážení. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje pr razný isticí set Twister Express s elní vrtací hlavicí, elní frézovací kotou  a smirky pro 
ezání a za išt ní hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou 

vzdálenost a krytí vodicího lanka. elní frézovací kotou  a hlavu k Twister Express.

1030012100

DN 100 Sada je p izp sobena pro ezání i prorážení. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje pr razný isticí set Twister Express s elní vrtací hlavicí, elní frézovací kotou  a smirky pro 
ezání a za išt ní hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou 

vzdálenost a krytí vodicího lanka. elní frézovací kotou  a hlavu k Twister Express.

1030012150

DN 150 Sada je p izp sobena pro ezání i prorážení. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje pr razný isticí set Twister Express s elní vrtací hlavicí, elní frézovací kotou  a smirky pro 
ezání a za išt ní hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou 

vzdálenost a krytí vodicího lanka, 2× elní frézovací kotou  (1mm a 3mm) a hlavu k Twister Express.



1030012200

DN 200 Sada je p izp sobena pro ezání i prorážení. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje pr razný isticí set Twister Express s elní vrtací hlavicí, elní frézovací kotou  a smirky pro 
ezání a za išt ní hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou 

vzdálenost a krytí vodicího lanka, 2× elní frézovací kotou  (1mm a 3mm) a hlavu k Twister Express.

1020008050

DN 50 Sada je p izp sobena pro išt ní a odvápn ní potrubí. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané 
nástroje. Obsahuje elní frézovací kotou , smirky pro ezání a za išt ní hran s náhradními smirky, r zné 
typy et z  a kartá , pr raznou hlavu Mini Sweeper s náhradními bo ními k ídly.

1020008070

DN 70 Sada je p izp sobena pro išt ní a odvápn ní potrubí. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané 
nástroje. Obsahuje elní frézovací kotou , smirky pro ezání a za išt ní hran s náhradními smirky, r zné 
typy et z  a kartá , vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka, 
pr raznou hlavu Mini Sweeper s náhradními bo ními k ídly. 

1020008100

DN 100 Sada je p izp sobena pro išt ní a odvápn ní potrubí. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané 
nástroje. Obsahuje elní frézovací kotou , smirky pro ezání a za išt ní hran s náhradními smirky, r zné 
typy et z  a kartá , vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka. 

1020012070
išt ní – 12mm bovden

DN 70 Sada je p izp sobena pro išt ní a odvápn ní potrubí. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané 
nástroje. Obsahuje elní frézovací kotou , smirky pro ezání a za išt ní hran s náhradními smirky, r zné 
typy et z  a kartá , vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka.

1020012100
išt ní – 12mm bovden

DN 100 Sada je p izp sobena pro išt ní a odvápn ní potrubí. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje elní frézovací kotou , smirky pro ezání a za išt ní hran s náhradními smirky, r zné typy et z  a 
kartá , vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka. Dále je obsažen 
Smart Spider ur ený pro odstra ování usazených tuk  (i s náhradními nožkami).

1020012150
išt ní – 12mm bovden

DN 150 Sada je p izp sobena pro išt ní a odvápn ní potrubí. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané nástroje. 
Obsahuje elní frézovací kotou , smirky pro ezání a za išt ní hran s náhradními smirky, r zné typy et z  a 
kartá , vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka. Dále je obsažen 
Smart Spider ur ený pro odstra ování usazených tuk  (i s náhradními nožkami). 



1020012200

DN 200 Sada je p izp sobena pro išt ní a odvápn ní potrubí. Její sou ástí jsou i nej ast ji používané 
nástroje. Obsahuje elní frézovací kotou , smirky pro ezání a za išt ní hran s náhradními smirky, r zné 
typy et z  a kartá , vodicí bovden na roztažení et z  na pot ebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka. 

9350000203

9350000204

9350000201

9350000202



V tší a t žší kalibr. Mají 7 nava ených b it  a jsou siln jší a rychlejší než jakýkoli jiný 
et z na trhu. Všestranné nástroje pro litinové trubky. Vhodné pro odstran ní vodního 

kamene, tvrdých usazenin a odstran ní zbytkového betonu nebo i vadné opravné 
vložky.

Svou výkonností pat í mezi prémiové a standardní et zy. Jsou vybaveny velmi 
tvrdými a odolnými zuby z leh ího materiálu. Umí jemn ji a p esto d kladn  vy istit 
litinové trubky.

et zy mají 3 nava ené b ity. Efektivní et zy pro b žná išt ní. Vhodné pro 
kameninové, betonové a litinové trubky.

et zy pro b žné išt ní – rychlé a bezpe né obnovení toku. Lze je použít 
k odstran ní menších ko en  v k ehkých trubkách, jako jsou plasty, m  a kamenina.

Prohlédn te si video s isticími et zy: 
YouTube.com/PicoteSolutions
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Podívejte se na video se SMART SPIDER na: 
YouTube.com/PicoteSolutions
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NÁSTROJE PRO ODSTRAN NÍ 
OPRAVNÝCH VLOŽEK A BETONU



1234085100

1234125150

1234085100SA

3mm elní frézovací kotou : 85mm (1210510085). Pro efektivní likvidaci betonu, injektážní malty, kamen  
a dalších tvrdých usazenin. Tento nástroj je vhodný využít, pokud je potrubí ucpané do 50 % a máte p ístup 
z obou stran. Pomocí Steering Axle si upevníte lanko, kterým pomáháte (táhnete) v pr chodu brousicímu 
nástroji. Stabilitu zajiš ují kartá e, které také do iš ují a odvád jí vybroušený odpad.

1234125150SA

3mm elní frézovací kotou : 85mm (1210510125). Pro efektivní likvidaci betonu, injektážní malty, kamen  
a dalších tvrdých usazenin. Tento nástroj je vhodný využít, pokud je potrubí ucpané do 50 % a máte p ístup 
z obou stran. Pomocí Steering Axle si upevníte lanko, kterým pomáháte (táhnete) v pr chodu brousicímu 
nástroji. Stabilitu zajiš ují kartá e, které také do iš ují a odvád jí vybroušený odpad.
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1233085100

1231115150Y



1230125150Y

1263075100

1263085100

1263115150

1263125150



Mrkn te, jak je to snadné na tomto videu
YouTube.com/PicoteSolutionsYouTube.com/PicoteSolutions



2220100001

2220100004

2220100011

2220100003

2220100009

2220300000

Navrženo k použití spolu s Picote Millery. Hadice je uložena p ímo v rámu Xpressu a umož uje snadné 
nastavení, p esun a skladování. Žádný odpad! Dvousložková epoxidová sm s se míchá p ímo na konci 
hadice. Speciální váhy a senzory umož ují detekci úrovn  prysky ice. Prysky ice vytvrzuje RYCHLE! Mén  
než hodina mezi nát ry vede ke snížení doby odstávky a k rychlejšímu návratu do provozu.

2220400000

Navrženo k použití spolu s Picote Millery. Hadice je uložena p ímo v rámu Xpressu a umož uje snadné 
nastavení, p esun a skladování. Žádný odpad! Dvousložková epoxidová sm s se míchá p ímo na konci 
hadice. Speciální váhy a senzory umož ují detekci úrovn  prysky ice. Prysky ice vytvrzuje RYCHLE! Mén  
než hodina mezi nát ry vede ke snížení doby odstávky a k rychlejšímu návratu do provozu.
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NÁSTROJE K OPRAVNÝM VLOŽKÁM CIPP
Instala ní buben | Instala ní kanón | Lis na roztažení prysky ice | Vyh íva e | Nástroje pro lepení

NOVÉ! MIDI ROLLER
Kompaktní, bateriov  napájená 
jednotka umož uje pracovat kdekoli
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CHYSTÁME 
OBRÁZEK!
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Od roku 2013 bylo úsp šn  opraveno 
p es 40 000 p ípojek tvaru Y a T. 
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Mrkn te na video s vrtacími hlavicemi 
na: YouTube.com/PicoteSolutions
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Mrkn te na video na: 
YouTube.com/PicoteSolutions
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Mrkn te na videa s bovdeny na:
YouTube.com/PicoteSolutions
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Video se Smart Sweeper sledujte na: 
YouTube.com/PicoteSolutions
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