
ZALETY I KORZYŚCI 

Łańcuchy czyszczące 3D  
Poszerz swoje możliwości czyszczenia 

Jako Picote, ciągle szukamy możliwości wykonywania zadań sprytniej, 
aby Twoja ciężka praca była łatwiejsza. Nowe, samoregulujące łańcuchy 
czyszczące 3D zostały opracowane, aby zamienić czas przygotowania 
narzędzia na efektywny czas pracy, zapewniając czyste,  szybkie i 
wydajne wykonanie zadania.  

 

Od teraz minęły dni, kiedy przy czyszczeniu na rurach o zmiennej 
średnicy trzeba było za każdym razem zmieniać narzędzie, aby je 
dopasować do aktualnej wielkości. Dzięki zmiennemu kształtowi części 
roboczej, możesz używać jednego narzędzia do wielu zadań.  
To wspaniałe, nowe rozwiązanie jest objęte ochroną patentową.  
 

Dostępne są dwa modele: wersja Premium, wyposażona w sprawdzone, 
bardzo wydajne zęby węglikowe o gwieździstej formie, oraz wersja PVC, 
bezpieczniejsza, kiedy stan rury, w której pracujemy jest nieznany i nie 
wiesz, jak pewne jest bezpieczne usunięcie zatoru i przywrócenie w niej 
przepływu.  

• Nasze dążenie do innowacji oznacza, że zawsze 

przekraczamy granice tego, co można osiągnąć dzięki 

naszym narzędziom, a łańcuchy 3D przenoszą 

czyszczenie odpływów z dużą prędkością na wyższy 

poziom. 

• Skorzystaj z gotowego zestawu, ułatwiającego użycie 

narzędzia i zmniejszającego zużycie wałka.  

• Samoregulacja w zależności od prędkości obrotowej. 

Idealne do zmian średnicy, gdy dostęp jest ograniczony. 

• Nie trzeba dostosowywać podczas czyszczenia; łańcuch 

3D będzie się powiększał, w miarę usuwania materiału, 

aż osiągnie swój maksymalny rozmiar. 

• Wszystkie nasze produkty testujemy szeroko zarówno w 

naszym centrum badawczo-rozwojowym, jak i w 

terenie, zanim jeszcze zobaczą rynek. 

Łańcuch 3D —Wersja Premium  

3D Łańcuch—Wersja PVC  

Dane techniczne 
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Dane techniczne łańcuchy 3D 

Średnica wałka Średnica robocza 

8 mm 
DN50-75 

DN70-100 

12 mm 
DN70-100 

DN100-150 tylko łańcuchy Premium 

Materiał rury Żeliwo, beton, kamionka, PCV  

Dane robocze — prędkość obrotowa i otwarcie łańcucha 

Łańcuch Prędkość obrotowa Średnica wałka 

DN50-75 
Poziom 2—DN50 8 mm 

Poziom 4—DN70/75 8 mm 

DN 70-100 
Poziom 2—DN70/75 8 mm 

Poziom 3—DN100 8 mm 

DN70-100 
800 obr.—DN70/75 12 mm 

1250 obr.—DN100 12 mm 

800 obr.—DN100 12 mm 
DN100-150 

1100 obr.—DN150 12 mm 

*UWAGA! W przypadku pracy na rurach żeliwnych delikatnych i uszkodzonych, zawsze 

przestrzegaj prędkości obrotowej, zalecanej w tej tabeli. Jeżeli rura jest nieuszkodzona, 

można użyć większej prędkości obrotowej. 


