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DOSTAŇTE TO VEN 



 
 

 

KDYŽ SE PŘIPOJÍTE K 

PICOTE, PŘIPOJÍTE SE K 

HISTORII, VĚDOMOSTEM 

A ODBORNÝM 

ZNALOSTEM V CELÉM 

OBORU 
 

> Picote Brush Coating™ 

> Vysokorychlostní čištění 

> Opravy 

> Odstranění propadlé CIPP vložky 

> Picote instalace přípojek 

PICOTE 

Picote je finským dodavatelem déle než 20 
let. Náš dynamický tým výzkumu a vývoje 
úzce spolupracuje s naším schopným 
týmem servisu CIPP, aby našim 
zákazníkům zajistil nástroje, které fungují 
ve skutečném světě. 
Naše vášeň a závazek pro to, co děláme, 
tím nekončí. Poskytujeme bezkonkurenční 
podporu prostřednictvím našich 
distributorů, vzdělávacích středisek, 
technického týmu a Picote Institute, který 
nabízí on-line vzdělávací kurzy, videa a 
rozsáhlou řadu doplňkových materiálů.

ZKUŠENOSTI 
Technická podpora | On-line zdroje | Vzdělávání a certifikace 

 
PICOTE MÁTE NA DOSAH 

 
Přihlaste se k odběru on-line a ZDARMA: 

> 101 e-learningových kurzů 

> Návody k obsluze a stručné příručky 

> Požádejte o odbornou technickou radu 

> Videa, rychlé tipy a návody 

Zaregistrujte se na adrese: 

www.picoteinstitute.com 

 
CERTIFIKAČNÍ KURZY V 

NAŠICH VZDĚLÁVACÍCH 

STŘEDISCÍCH V VB, 

FINSKU A USA 

 
Získejte ze svého Picote maximum 

díky certifikačním kurzům a odbornému 

technickému poradenství. 

 
Získejte praktické zkušenosti s prací na 

nainstalovaném potrubí napodobujícím situace ze 

skutečného světa.  

 
Obraťte se na nás, abyste získali další podrobnosti 

o naší řadě certifikačních kurzů, cenících a 

harmonogramech: training@picotesolutions.com 

http://www.picoteinstitute.com/
mailto:training@picotesolutions.com


 
 

 

PŘIPOJTE SE K ŘADÁM 

PROFESIONÁLŮ PICOTE SE SADAMI, 

KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY 
NA VŠECHNY MOŽNÉ SITUACE 

 

> Nejpoužívanější nástroje 

> Sady pro Millers s 8 mm bovdenem 

> Sady pro Millers s 12mm bovdenem 

V místě provádění prací nikdy neexistuje 

jediné řešení, že? Díky našim sadám Picote 

Pro můžete získat všechny nejčastěji 

používané nástroje, které se vypořádají s 

téměř každou situací. Kupte si sadu pro 

průměr potrubí, se kterým nejčastěji pracujete. 

K dispozici pro prorážení/opravy (přípojky 

atd.) nebo čištění (vodní kámen, ucpávky, 

atd.). 

 
 
 

PICOTE 

PRO SADY 
Sada Pro Cleaning Kit 
Smart Cutter™ | Vodicí bovdeny | Řetězy 

| Kartáče | Speciální průrazné hlavy | 

Smart Spider* 

Sada Pro Cutting Kit 
Smart Cutter™ | Vodicí bovdeny | Řetězy 

| Twister | Speciální průrazné hlavy 

 

K dispozici pro 8 mm bovden: 

> Mini Cleaner (DN50 a DN70) 

> Mini Miller (DN50, DN70 a DN100) 

 
Také pro 12 mm bovden: 

> Super Midi Miller (DN70, DN100 a DN150)* 

> Maxi Miller (DN100, DN150 a DN200)* 

K dispozici pro 8 mm bovden: 

> Mini Cleaner (DN50 a DN70) 

> Mini Miller (DN50, DN70 a DN100) 

 
Také pro 12 mm bovden: 

> Super Midi Miller (DN70, DN100 a DN150) 

> Maxi Miller (DN100, DN150 a DN200) 

PODÍVEJTE SE 
Část se zdroji Picote Institute 

Resources Section obsahuje 

kompletní obsah každé sady Pro: 

www.picoteinstitute.com 

http://www.picoteinstitute.com/


KARTÁČOV

Ý NÁTĚR 

 

 
 
 
 

NOVÁ SMART ŘEŠENÍ 

PICOTE 

 

NOVÝ SMART MIXER 2.0 

NOVÝ DESIGN BATERIE! 

> Účinnější lithium-iontové 

> Štíhlý design (kleště jsou téměř o 450 g 

lehčí) 

> Světelný ukazatel nabití 

> Rychlejší nabíjení - jednohodinové 

rychlonabíjení! 

> Vydrží až na 30 kazet před opětovným 

nabitím 

> Ovládání měnitelné rychlosti 

 

SUPER PŘÍDAVNÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Nyní můžete využívat Super Midi 
Miller s Maxi Coating Pump s 
užitečnou konzolí, kterou můžete 
osadit na svůj stroj. 

 

 

Obytné a výškové budovy 
Jaderné a průmyslové objekty 
Hydroelektrická zařízení 
Soukromé a městské bazény, fontány 
a nádrže

™ 
 

UDĚLEJTE TO PO SVÉM 
Picote Brush Coating™ Vám nabízí možnosti 

renovací potrubí od DN32 - DN300. Prodlužte životnost 

stávajícího potrubí. Potrubí dobře vyčistěte a naneste 

jednu nebo dvě vrstvy epoxidové pryskyřice Picote. Nový 

hladký vnitřní povrch zvýší průtok v potrubí, minimalizuje 

riziko ucpávek. Nebo naneste několik vrstev pryskyřice, 

které utvoří jednolité nové samonosné potrubí, které 

vydrží 30 - 50 let. 

 

Výhody: Prodloužení životnosti potrubí, 

zastavení koroze, vytvoření nového potrubí, „opraví“ 

horní část kompatibilních CIPP vložek a posílí spoje. 

Zlepšuje řízení jakosti díky dvojbarevnému 

kazetovému systému. Abyste získali jednoduché řešení, 

které nezanechává nepořádek, naneste 

Smart Mixer 2.0. 

 

 
Střídejte šedou a bílou pryskyřici, abyste 

mohli snadno vizuálně odlišit každou vrstvu. 

Naneste do menších oblastí nebo na 

veškeré potrubí ve vícepodlažních 

budovách. 

 
 

 
Navštivte: www.picotebrushcoating.com 

nebo ZDARMA navštivte kurz 101 Picote Brush 

Coating™ Course na adrese: 

www.picoteinstitute.com 

BRUSH COATINGTM 

http://www.picotebrushcoating.com/
http://www.picoteinstitute.com/


 
 

 

Č. 1 V KVALITĚ 

 
Bezpečnost a testování 
Naše stroje jsou navrženy s ohledem na 

bezpečnost obsluhy. Flexibilní bovden se otáčí v 

ochranném pouzdru, díky čemuž je jeho držení 

bezpečné. 

Všechny čističe Miller jsou také vybaveny 

bezpečnostní spojkou, chráněným pedálem, 

interní GFI a tlačítkem pro nouzové zastavení. 

 

 
 
 

ZÍSKEJTE VÍCE DÍKY 

Dříve než čističe Miller opustí společnost Picote, 

procházejí VŠECHNY přísným testováním, které 

zajistí, že splňují naše standardy nejvyšší jakosti. 

 
 

8 PICOTE 

MILLERS 
Mini Cleaner | Mini Cleaner +C | Baterií napájený Mini Cleaner | Mini 

Miller | Mini Miller +C | Super Midi Miller | Maxi Miller | Maxi Miller 

Power+ 

Vhodné pro řadu obtížných úkolů podle 

modelu: 

> Vysokorychlostní čištění od 500 do 2900 ot./min. 

> Opravy přípojek 

> Odstraňuje: 

- Kořeny a vodní kámen 

- Beton, maltu a cement 

- Propadlé vložky CIPP, záhyby, ploutve a zbytky 
pryskyřice 

> Zápachové uzávěrky a vícenásobná kolena 

> Picote Brush Coating™ přidáním Coating Pump 

 
 
 
 
 
 

NOVÉ +C 

MILLER SE 

ZABUDOVANO

U KAMEROU 

Nyní je k dispozici u modelů 

Mini Cleaner a Mini Miller. 

Zabudovaná velmi kvalitní 

kamera se snadno používá 

s Vaším Miller při čištění, 

prorážení a natírání. 

Můžete přenášet 

obrazovku a vzít si ji k 

Vašemu vstupnímu místu. 



 
 
 
 

 

Č. 1 VE VYSOKORYCHLOSTNÍM ČIŠTĚNÍ 
 

 
 

VYLEPŠETE JEJ POMOCÍ 

INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ 

POHÁNĚNÝCH PICOTE 

MILLER 

Velmi účinné čištění v případě řady 

těžkých úkolů, včetně: 

> Tvrdých a měkkých ucpávek 

> Nánosů vodního kamene a vápence 

> Kořenů stromů 

> Betonu, cementu a malty 

> Olověných nánosů a kovových překážek 

> Prasklého těsnění a vad 

> Tuků, oleje a maziva 

 

 

VYSOKORYCHLOSTNÍ 

ČIŠTĚNÍ 
 

 

Rozšiřte své podnikání díky 3D 

řetězům od Picote 
Samonastavovací v závislosti na 

ot./min. Skvělé pro střídající se 

průměry potrubí nebo v místech s 

omezeným přístupem. 

K dispozici jak v modelech Premium, tak PVC. 

> DN50-DN70 a DN70-DN100 pro 8 mm bovden 

> DN70 DN100 a DN100-DN150 pro 12 mm bovden 

 
 
 
 
 

 
Čisticí řetězy 
Originální a cyklónové řetězy, dostupné v modelech Standard, 

Premium, Tornado, PVC a Tiger. Pro potrubí DN32 až DN300. 

 

Smart Spider 
Odstraňuje vodní kámen i tam, kde chybí dolní část potrubí. 

Navržen pro potrubí DN100 a DN150 pro Super Midi Miller a 

Maxi Miller a pro potrubí DN150, DN200 a DN225 pro Maxi 

Power+. 

 

Twister odstraňovač betonu 
Twister odstraňovač betonu rychle odstraní beton, maltu, cement a 

kameny. K dispozici pro DN100 a DN150 jako Maxi Miller a DN150, 

DN200 a DN225 jako Maxi Power+. 

 

Mini Smart Sweeper 
Kompaktní, flexibilní a se samočinným nastavením pro odstraňování 

usazenin i zápachových uzávěrek s průměrem DN50. Pro DN50 a 

DN70 jsou určeny modely Mini Cleaner a Mini Miller a verze DN100 je 

pro Super Midi a Maxi Miller. 



 
 
 

SMART CUTTER™ 

ORIGINÁLNÍ 

otvírač přípojek od Picote a 

stále NEJLEPŠÍ 

 

 

OPRAVY 

PŘÍPOJEK 
NESPOKOJTE SE S MÁLEM 

 

Často napodobovaný, ale nikdy 

okopírovaný, ikonický a oceňovaný 

Picote Smart Cutter™ od roku 2008 

rychle otevřel stovky tisíc přípojek po 

celém světě. Prochází 90° koleny a 

potrubím r proměnlivým průměrem 

bez námahy, přesně otvírá a tvaruje 

boční CIPP přípojky. Rychlé a 

jednoduché řešení 

pro potrubí DN50 až DN300. K čemu 
nepořádek 

s klasickým řešením? 

 
VYDEJTE SE 

EXPRESNÍ CESTOU 

Picote Twister Express je rychlý a 

velmi účinný způsob otvírání 

přípojek, působivé je již první 

otevření. Pro jemné doladění 

pokračujte s Smart Cutter™. 

 
 
 
 

NEOŠETŘENO? ŽÁDNÝ PROBLÉM! 

Zcela neošetřené potrubí, ale musíte otevřít 

přípojku? Nyní můžete díky speciální průrazné 

hlavě Picote Special Drill Head 2.0. 



 
 
 
 
 
 

 

Získejte maximum ze svého 

> Maxi Power+ 

> Maxi Miller 

> Super Midi 

ODSTRAŇOVÁNÍ 
 

PROPADLÉHO POTRUBÍ, PLOUTVÍ, 
ZÁHYBŮ A ZBYTKŮ PRYSKYŘICE 

 

DOSTAŇTE ZE 

SVÉHO MILLER 

MAXIMUM 

 

Vložky CIPP byly standardním postupem mnoho let. Mnoho 

starších instalací se blíží ke konci své životnosti, vykazuje 

známky praskání a bude zapotřebí je odstranit. 

 

 

Existuje řada nástrojových možností 

Maxi Miller, dokonce i pro nejobtížnější 

úkoly. 

Odstraňte propadlé CIPP vložky 

pomocí Twister odstraňovače potrubí 

určeného pro potrubí s průměrem 

DN100 až DN150. Pokračujte s 

cyklónovým řetězem Premium 

Cyclone Chain nebo Picote Smart 

Cutter™. 

Občas se stane něco neočekávaného a z mnoha důvodů 

nejde instalace podle plánu. Zůstává pak vložka, kterou 

bude možná nutné ihned odstranit. Dříve nebyly tyto špatné 

instalace zjištěny ihned, ale až tehdy, když se vyskytly 

problémy a pak je bylo nutné odstranit. 

Nebo je nainstalována vložka, která je akceptována i přes pár 
vad, jako jsou ploutve, záhyby a zbytky pryskyřice. Bez 
ohledu na možný průběh situace, má Picote řešení, které 
problém odstraní nebo napraví. 

SUPERSCHOPNOSTI PRO POTRUBÍ DN100 

Můžete použít Super Midi Miller k odstranění 

propadlých vložek CIPP uvnitř potrubí DN100 

pomocí Twister odstraňovače vložek, cyklónového 

řetězu Premium Cyclone Chain a Picote 

Smart Cutter™ podle situace. Na další podrobnosti se 

podívejte do naší stručné příručky na 

adresewww.picoteinstitute.com. 

VELMI SILNÝ A VÝKONNÝ 

Maxi Power+ je hnací silou stroje pro nejobtížnější úkoly a 

bude 1. volbou při odstraňování propadlých vložek CIPP 

uvnitř potrubí DN100 až DN300. 

Díky volbě přizpůsobených nástrojů pro náročnou práci, 

se Maxi Power+ dokáže vypořádat s úkoly, které ostatní 

prostě nezvládnou. 

http://www.picoteinstitute.com/


 
 
 
 

 

PRACUJTE RYCHLE S 

VLOŽKAMI CIPP 

Nastřelte vložky od nejmenších potrubí s 

průměrem DN50 pomocí kanónu Picote 

Cannon. Jedná se o kompaktní a 

průhledný instalační nástroj, který je 

dokonalý pro úzké prostory, kde se k 

instalacím vložek DN50-DN150 nehodí 

buben. Systém Fast Lock znamená, že se 

můžete přesunout k další vložce, nastřelit 

více potrubí v rychlém sledu. 

VLOŽKA CIPP 

ŘEŠENÍ 
ZNÁME VLOŽKY CIPP 

MÁME NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJETE K 

ÚSPĚŠNÉMU PROJEKTU 

Účinné a praktické 

> NOVÉ instalační bubny 

> Instalační kanón a 

rychlouzávěry 

> NOVÝ lis na roztažení 

pryskyřice 

> Spojovací systém 

> NOVÉ lepicí nástroje 

Náš servisní tým Picote pro CIPP pracuje 

neúnavně s naším týmem pro výzkum a vývoj, 

aby zajistil, že budeme mít ty nejlepší nástroje 

pro vložky CIPP. Odzkoušené a testované v 

našich vlastních závodech po celém Finsku. 

 
Chcete se dozvědět další informace o naší řadě 

instalačních zařízení a nástrojů? Podívejte se na 

náš kurz 101 CIPP Equipment Course, který je 

ZDARMA dostupný v Picote Institute. 

Obraťte se na nás, abychom Vám podali 

podrobné informace o certifikovaném školení 

Picote In-House Lining Certification Training. 

UŠETŘETE ČAS NA MÍSTĚ VÝKONU PRÁCE 

Chcete se přesunout k dalšímu úkolu? Picote Smart 

Heat Miller ošetří Vaši vložku CIPP až o 30 % rychleji, 

než samotné vytvrzování v okolních podmínkách. 

Za chladného počasí jej lze také 

použít k přípravě potrubí vložky 

CIPP ohřevem potrubí. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Nástroje Picote Robo 

pro Schwalm Talpa 

> Robo Smart Cutter™ 

> Robo Cyclone 

> Robo Spider 

> Robo Grabber 

 

ROBOTICKÉ A 

NEOMEZUJTE SE, POKRAČUJTE S 
ROBOTICKÝMI NÁSTROJI PICOTE 
Větší potrubí si žádají větší nástroje a delší 
dosah. Pokud se jedná o tento případ, Picote 
má řadu robotických nástrojů, které jsou 
navrženy tak, abyste je mohli osadit na 
světoznámý čistič řady Schwalm Robotic Talpa. 
Společně se strojírenským týmem Schwalm, 
vytvořila společnost Picote nástroje, které 
dokáží vykonat náročné úkoly, jako je broušení, 
frézování a čištění. Také dokáží uchopit uvolněné 
předměty nebo odstranit překážky pomocí 
štípacích čelistí upevněných na panelu s 
HD kamerou pro přesnou práci. 

SPECIÁLNÍ NÁSTROJE 
UCHOPTE TO 

 

Picote Grabber musíte mít na každém místě výkonu 

práce. Umožní Vám rychle najít ztracené nářadí nebo 

cizí předměty, které ucpaly potrubí, vyhnete se 

nákladnému a časově náročnému výkopu. Original 

Grabber je navržený pro potrubí s průměrem DN100 

a větším a Larger Grabber lze používat v potrubí 

DN150 a větších. 

 
Zatímco si prohlížíte místo pomocí své CCTV 

kamery, jednoduše strkejte drapák do pozice. 

Uchopovací hlava se snadno otáčí, takže ji můžete 

přesně umístit a uchopit předmět. Potom jednoduše 

zapněte vzduchový ventil, abyste předmět stabilně 

uchopili a vytáhněte jej ven a zachraňte. Abyste 

sevření povolili, vypněte vzduch. 

 
 
 

JDE O BEZPEČNOST 
Picote Sentinel 2.0 monitoruje Vaše potrubí, zatímco jej 

ošetřujete. Kontroluje tlak, elektrický zdroj a hladiny vody, 

a to vše z jediné skříně. Sleduje a zaznamenává on-line. V 

případě problému mimo nastavené parametry Vám ihned 

bude na Váš telefon odeslána výstraha. V případě 

výpadku elektřiny vydrží záložní baterie 6 hodin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.picotesolutions.com 
 

 
Sledujte nás 

ROW 

+44 (0)7827 223 237 

USA 

+1 864 940 0088 

TECHNICKÁ PODPORA 

OBRAŤTE SE NA SVÉHO 
DISTRIBUTORA 

/PRODEJCE 

/PICOTE 

E-MAIL PRO INFORMACE A PODPORU 

support@picotesolutions.com 

http://www.picotesolutions.com/
mailto:support@picotesolutions.com

