
SISTEMAS PICOTE 
 

REABILITAÇÃO DE TUBAGENS DE DESCARGA COM MANGA 

O NOSSO VALOR ACRESCENTADO 

CURSOS DE FORMAÇÃO COM DEMOSTRAÇÕES 

PRÁTICAS NO NOSSO CIRCUITO DE TESTES 

SERVIÇO PÓS-VENDA DE 

REPARAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Reabilitação com manga 

Soluções de instalação, 

reabertura e preparação de tubagens 

Ferramentas especiais 

Smart Spider é a ferramenta mais eficaz na 

limpeza de todo o tipo de tubagens, inclusive 

em PVC, com range de trabalho DN 100-200 

mm. 

Pipe Cutter elimina de forma fácil e rápida o 

excesso de manga curada que pode ficar 

após um processo de reabilitação. 

INOVAÇÃO CONTÍNUA NO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FERRAMENTAS 

PARA UTILIZAÇÃO EM MÚLTIPLAS APLICAÇÕES 

Grabber é uma pinça hidráulica de grande 

utilidade para a recuperação de ferramentas 

ou objetos que possam ter ficado presos nas 

tubagens. 
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SISTEMAS PICOTE 

GRANDE GAMA DE SISTEMAS PARA VÁRIAS APLICAÇÕES 

- Pode realizar trabalhos de fresagem para: eliminação de mangas 

colapsadas, reabertura rápida de manga e eliminação de obstruções 

graves nas tubagens 

-  Range de trabalho DN 150-300 mm. Unidade de controlo separada e 

pedal de acionamento. Paragem de emergência e controlo da 

velocidade de rotação 

Twister: reabertura de manga em tubagens de descarga 

Maxi Miller Power Plus - Para trabalhos exigentes 

-  Preparada para limpeza, eliminação de raízes, reabertura de manga e 

eliminação de colapsos parciais da manga 

-  Range de trabalho DN 100-250 mm. controlo da velocidade e pedal de 

acionamento 

-  Alimentação: 220 V 

-  Potência: 1,5 Kw 1400 rpm 

-  Cabo de 12 mm 

Maxi Miller - Robusta e fiável 

-  Pode realizar a limpeza e preparação de ramais em habitações 

-  Range de trabalho DN 50-100 mm. controlo da velocidade e pedal de 

acionamento 

-  Alimentação: 220 V 

-  Potência: 1,2 Kw 600-3000 rpm 

-  Cabo de 8 mm 

Midi Miller - Uma máquina muito versátil 

-  Preparada para trabalhos no interior de edifícios, limpeza, eliminação 

de raízes e incrustações e reabertura de manga 

-  Range de trabalho DN 70-220 mm. controlo de velocidade e pedal de 

acionamento 

-  Alimentação: 220 V 

-  Potência: 1,2 Kw 1800 rpm 

-  Cabo de 8 mm 

Mini Miller - Ideal para ramais domésticos 

A Miller mais 
potente da família 

A mais 

multifuncional 
com 30 m de 

cabo 

Fácil de 

manobrar 
no interior de 

edificios 

Perfeita para 

trabalhos em 
pequenos 
espaços 

Ferramentas para limpeza e reabilitação 

Smart Cutter: a série mais completa 

Instalação de manga: para ligação 

Acessórios de limpeza 

Ferramentas exclusivas 
 

 

 

 Cabo de 
18 mm 

A ampla gama de  ferramentas Twister, permite, como 

função principal, a reabertura de manga desde ramais. 
 

A subfamilia Twister Express permite reabrir ramais 

fechados com manga, ate 6 vezes mais rápido 
 

Range de trabalho DN 50-250 mm. A sua forma permite 

passar cotovelos de tubagens 

Reconhecida a nível mundial, reparou mais de 40.000 

ramais, com um range de trabalho DN  32-300 mm. 
 

A sua configuração, completamente personalizável, 

permite realizar qualquer tipo de trabalho: eliminação 

de raízes, manga, betão, metal ou resíduos de Epoxi. 
 

Com a  sua capacidade de passar em cotovelos de 90º 

é a ferramenta perfeita para moldar com precisão a 

abertura da manga, sem produzir danos na manga e na 

tubagem existente. 

O novo sistema Cannon permite instalar pequenas 

secções de manga, independentemente do espaço que 

temos. O seu baixo peso e pequenas dimensões 

permitem fazer instalações em qualquer lugar. 
 

Controlo contínuo da instalação graças ao seu fabrico 

em policarbonato transparente. 
 

Range de instalação DN 50/70/100 mm. 

Com uma extensa variedade de ferramentas de limpeza 

para toda a familia Miller, é possível realizar trabalhos 

de DN 32 até DN 300 mm. 
 

Os sistemas de correntes são ferramentas multiusos 

que deixam em perfeito estado qualquer tubagem com 

incrustações. 
 

As novas correntes Premium, com peças de carboneto 

em “U”, melhoram a velocidade e o resultado da 

limpeza. 


