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SERIA TIGER  
Szalenie wszechstronny zestaw do czyszczenia, udrażniania i otwierania rur 

PRODUKTY 

Łańcuchy Tiger Original  

Łańcuchy Tiger Original są wyspecjalizowanymi narzędziami 

opracowanymi do agresywnego czyszczenia rur i usuwania 

rękawów. Wyposażone w extra-twarde zęby węglikowe, z 

ławością przechodzą przez najtwardsze zatory w każdym 

miejscu pracy.  

W porównaniu z innymi łańcuchami Picote, łańcuchy  Tiger 

wykazują się niemalże dwukrotnie większą prędkością 

czyszczenia i udrażniania, niż łańcuchy Standard, a ich 

żywotność jest większa, niż łańcuchów Premium.  

Łańcuchy Tiger są wykonane z ogniw z wysokogatunkowej 

stali 3.5 lub 4.5mm grubości (zależnie od wielkości narzędzia) 

i dostosowane do wałków 8, 10 i 12mm. 

Seria Tiger to wysokowydajny, wszechstronny zestaw narzędzi do czyszczenia rur, otwierania przyłączy, jak 

również usuwania zapadniętych rękawów i innych materiałów z rur żeliwnych. Wszystkie narzędzia zostały 

zaprojektowane do współpracy z urządzeniami Miller i wyposażone w unikalne super-mocne ostrza 

węglikowe, zoptymalizowane pod kątem agresywnego działania i długiej wytrzymałości.  

Wałek 8mm  DN50-100  

Wałek 10mm  DN50-200  

Wałek 12mm  DN75-250  

Łańcuch Tiger Original 

Dane techniczne 
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Wałek 8mm  DN75-100  

Wałek 10mm  DN75-200  

Wałek 12mm  DN75-250  

Łańcuch Tiger Drill 

Łańcuchy wiercące Tiger Drill 

Jako ewolucja łańcuchów Original Tiger, łańcuchy wiercące 

Tiger Drill są zaawansowanym rozwiązaniem, wyposażonym 

w zintegrowaną czołową głowicę frezującą, wspomagającą 

przechodzenie przez korzenie, zatory i zapadnięte rękawy.  

Zintegrowana głowica frezująca jest 

również wyposażona w twarde 

ostrza węglikowe dla zapewnienia 

wysokiej skuteczności przy 

pokonywaniu trudnych przeszkód.  

Łańcuchy wiercące Tiger Drill są wykonane z ogniw ze stali 

wysokogatunkowej o 3,5 lub 4,5mm grubości (zależnie od 

wielkości narzędzia) i dostosowane do wałków 8, 10 i 12mm. 

 

Łańcuchy Tiger Cyclone  

Łańcuchy Tiger Cyclone są doskonałym rozwiązaniem do 

końcowego “dopieszczenia” czyszczonej rury, jako że 

przywracają rurę do stanu praktycznie oryginalnego. Tak jak 

łańcuchy Picote Standard lub Premium Cyclone, te łańcuchy 

wykorzystują siłę odśrodkową, aby wycentrować narzędzie w 

osi rury, zapewniając delikatną i bezpieczną obsługę rur 

delikatnych, lub uszkodzonych.  

Łańcuchy Tiger Cyclone zapewniają delikatne czyszczenie 

dzięki lekkiemu wykonaniu, bez straty dla wytrzymałości.   

Łańcuchy Tiger Cyclone są wykonane z ogniw ze stali 

wysokogatunkowej o 3.5 lub 4.5mm grubości (zależnie od 

wielkości narzędzia) i dostosowane do wałków 8, 10 i 12mm. 

Wałek 8mm  DN75-150  

Wałek 10mm  DN75-200  

Wałek 12mm  DN75-250  

Łańcuch Tiger Cyclone  

Dane techniczne 
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Wiertło Tiger Bore 

PRODUCTS  

Wiertło Tiger Bore 

Wiertło Tiger Bore jest bardzo skuteczne przy otwieraniu 
przyłączy i usuwaniu zatorów. Świetnie się również sprawdza 
przy wchodzeniu w zapadnięte rękawy, aby zrobić miejsce dla 
większych narzędzi wycinających, jak i przy usuwaniu osadów 
wapienno-cementowych i betonu.  

Utwardzane węglikowe ostrza Tigera zapewniają maksimum 
wydajności, wytrzymałości i mocy, podczas gdy dwugłowicowy 
kształt pozwala na operowanie tym narzędziem zarówno przy 
pchaniu, jak i ciągnięciu. 

Wiertło Tiger Bore 30 ma średnicę zewnętrzną 30mm i całkowitą 
długość 32mm. Dostępne do wałka 8 i 12 mm.   

Wiertło Tiger Bore 50 ma średnicę zewnętrzną 50mm i całkowitą 
długość 57mm. Dostępne do wałka 12 mm. 

Tiger Twister (z Metalowym Panelem Czołowym Tiger) 

Tiger Twister to szybka i wydajna wycinarka, dająca piękne i 
równe wycięcie za każdym razem nawet w rękawach z włókna 
szklanego i żywicach światłoutwardzalnych. Posiada precyzyjne 
wyciętą płytę czołową, wyposażoną w specjalnie przygotowane i 
utwardzone ostrza węglikowe Tiger. Załóż Czołową Głowicę 
Frezującą Tiger na Metalowy Panel Czołowy Tiger a otrzymasz 
doskonałe narzędzie do otwierania przyłączy i usuwania 
zapadniętych rękawów. W naszych testach dowiedliśmy, że 
usuwa zapadnięte rękawy ponad niż 2 razy szybciej, niż Twister 
Liner Remover. Metalowy Panel Czołowy Tiger współpracuje 
także z naszymi piastami do wycinarek Smart Cutter™ . 

Tiger Twister jest dostępny do średnic roboczych DN100-200 a 
Metalowe Panele Czołowe Tiger występują w wielkości 58-
175mm. Panel ma grubość 6mm i jest wykonany z piaskowanego 
aluminium.  

Czołowa Głowica Frezująca Tiger Twister (FDH) 

Czołowa Głowica Frezująca Tiger Twister jest dodatkiem do 
Metalowego Panelu Czołowego Tiger Twister i ma za zadanie 
pracować, jako głowica centrująco-prowadząca. Odporna, 
wielozadaniowa Głowica Tiger FDH może być połączona również 
ze standardowym Picote Twister, Twister Liner Remover & Twister 
Concrete Remover (do usuwania rękawów i betonu).  

Tiger Twister wielkość DN100-200  

Wymiary panelu 
czołowego 

58-175 mm  

Średnica głowicy Tiger  38 mm 

Tiger Twister 

Czołowa głowica Frezująca Tiger Twister  

Wałek 8mm  30mm do DN50-70  

Wałek 12mm  30 & 50mm do DN70-100  

Dane techniczne 
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