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Obchod

Díky celosvětovému odbytu 
je společnost TYROLIT 
synonymem nejen pro špič-
ková výrobková řešení ve 
třech základních oblastech 
(řezání, broušení a ošet-
řování povrchů), ale i pro 
marketingovou podporu 
s maximální orientaci na 
zákazníky, která je spojena 
s oborem obchodu.

Stavebnictví

V obchodním oboru Sta-
vebnictví je společnost TY-
ROLIT předním systémo-
vým dodavatelem vrtacích 
systémů, pil k podřezávání 
stěn a lanových pil, podla-
hových řezacích pil a řešení 
pro opracování povrchu.

Kámen – keramika – sklo

Na míru přizpůsobené 
diamantové nástroje a 
brusná řešení v obchodním 
oboru Kámen – keramika – 
dřevo vás přesvědčí svou 
výjimečnou výkonností a 
kvalitou.

Obrábění kovu /  
precizní broušení

Od přesného obrábění v 
odvětví výroby motorů a 
hnacích ústrojí až po výro-
bu rozbrušovacích kotoučů 
pro ocelářský průmysl – 
nabídka výrobků v obchod-
ním oboru Obrábění kovu / 
precizní broušení zahrnuje 
technologicky vyspělé 
nástroje pro nespočet způ-
sobů použití. 

Skupina TYROLIT
Globální podnik

TYROLIT obory podnikání

Jako jeden z předních světových výrobců 
kompozitních brusných, rozbrušovacích, řezacích, 
vrtacích a orovnávacích nástrojů a zároveň 
systémový poskytovatel nástrojů a strojů pro 
stavební průmysl je rodinný podnik TYROLIT již 
od roku 1919 synonymem pro výrobky nejvyšší 
kvality, inovačního úsilí a počtu služeb. 

Odborníci společnosti TYROLIT denně vypracovávají řešení na 
míru pro zákazníky z celého světa a přispívají tak k úspěchu jejich 
podnikání. Zhruba 80 000 dostupných výrobků stanovuje standar-
dy v nejrůznějších odvětvích. TYROLIT vedení společnosti ve Schwazu, Rakousko
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 – Běžná ocel

 – 2in1

 – Nerezová ocel

 – Neželezné kovy

 – Kámen

 – Běžná ocel

 – 2in1

 – Nerezová ocel

 – 2in1

 – Nerezová ocel

Kvalitativní řada Nerezová ocel Longlife 2in1 Neželezné kovy
Neželezné kovy 
a kámen

+ 40 % + 60 % + 35 % + 35 % + 35 %

+ 60 % NOVÉ NOVÉ – –

+ 35 % – + 35 % – –

Supertenké řezací kotouče
Zcela nový sortiment

Po intenzivním vývoji Vám představujeme 
kompletně nový sortiment supertenkých 
řezacích kotoučů v kvalitě BASIC*, 
STANDARD** a PREMIUM***. 

 
V roce 2018 budeme naší pozornost soustředit na řezací ko-
touče. Modernizace všech existujících supertenkých řezacích 
kotoučů proběhla ve všech kvalitativních řadách. Kromě toho 
jsme rozšířili naší řadu STANDARD** se supertenkými řezacími 
kotouči pro ocel a 2in1.

Nový soritment supertenkých řezacích kotoučů



+60 % 
Performance

Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče LONGLIFE na ocel

 + Maximální pracovní komfort 
Přídavná funkce tlumení hluku 
a vibrací dělá ze supertenkých 
řezacích kotoučů od společ-
nosti TYROLIT bezpečný a 
komfortní nástroj.

Řezací kotouče TYROLIT PREMI-
UM*** nové generace nabízejí oproti 
jiným kotoučům PREMIUM*** vyšší 
výkon při výrazně nižším opotřebe-
ní nástroje. S tloušťkou od 1,0 do 

2,0 mm jsou tyto supertenké řezací 
kotouče vhodné na všechny druhy 
oceli. Uživatele přesvědčí svými 
mimořádnými a nekompromisními 
výsledky. 

Vedle zřetelného zvýšení produktivity 
práce nabízejí tyto řezací kotou-
če také větší šetrnost k životnímu 
prostředí, a to díky nižšímu množství 
odpadu při práci.

Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče LONGLIFE na ocel

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332576 16118 115x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332755 51825 115x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332754 16121 125x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332756 51838 125x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332757 34194857 150x1,2x22,23 A46S-BFP 25

34332758 150x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332759 34194859 178x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332760 183113 230x1,9x22,23 A46S-BFP 25

34332771 34194860 230x2,0x22,23 A30S-BFP 25

 + Zkrácení pracovní doby 
Díky nižší zátěži obrobku a 
kratší době řezání dosáhnete 
rychle těch nejlepších výsledků. 
Odpadá potřeba následného 
dopracovávání, například očiš-
tění a odjehlení.

 + Vyšší hospodárnost 
Výrazné prodloužení životnosti a 
zvýšená řezivost, která se projeví 
zejména v chování stroje při na-
říznutí. Kotouč nabízí ty nejlepší 
výsledky a kratší dobu řezání již 
od prvního řezu.

TYROLIT Video

Video o výrobku najdete na 
portálu YouTube. 
www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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NEW  
ASSORTMENT

 

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

 41 34332840 115x1x22,23 A60S-BFS 25

34332852 115x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332851 125x1x22,23 A60S-BFS 25

34332853 125x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332854 150x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332892 178x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332856 230x1,9x22,23 A46S-BFS 25

34332857 230x2x22,23 A30S-BFS 25

Řezací kotouče
Na ocel

Tento nástroj nabízí ve standardních šířkách nejen hospodárné řešení pro 
každodenní práce, ale také nejvyšší standard společnosti TYROLIT v oblas-
ti bezpečnosti. Zásluhu na tom má velmi dobrá trvanlivost a stabilita řeza-
cího kotouče STANDARD**. Tento nástroj se hodí především k rozbrušování 

plného materiálu. Sortiment řezacích kotoučů STANDARD** na běžnou ocel 
zahrnuje varianty s tloušťkou od 1,0 do 2,0 mm. Kotouč nabízí dlouhou 
životnost a univerzální použitelnost.

Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče 2in1 na běžnou i ušlechtilou ocel

 + Maximální pracovní komfort 
Nástroj pracuje bez zpětných 
rázů, nemá tendenci se zase-
kávat a produkuje o 30 % méně 
brusného prachu. Přídavná 
funkce tlumení hluku a vibrací 
dělá ze supertenkých řeza-
cích kotoučů od společnosti 
TYROLIT bezpečný a komfortní 
nástroj.

 – Zkrácení pracovní doby 
Díky nižší zátěži obrobku a 
kratší době řezání dosáhnete 
rychle těch nejlepších výsledků. 
Odpadá potřeba následného 
dopracovávání, například očiš-
tění a odjehlení.

 + Vyšší hospodárnost 
Výrazné prodloužení životnosti 
a zvýšená řezivost, která se 
projeví zejména v chování stroje 
při naříznutí. Kotouč nabízí ty 
nejlepší výsledky a kratší dobu 
řezání již od prvního řezu
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+35 % 
Performance

S řezacími kotouči PREMIUM*** 
2in1 nové generace dosáhnete 
vyššího výkonu při výrazně nižším 
opotřebení nástroje. Tyto superten-
ké řezací kotouče 2in1 s tloušťkou 
od 1,0 do 2,0 mm jsou vyvinuty pro 

opracovávání běžné a ušlechtilé oceli.
Chemická čistota těchto nástrojů 
je předpokladem pro opracovávání 
nerezavějících druhů oceli. Díky tomu 
nedochází k negativnímu ovlivnění 
materiálu, například ke vzniku koroze, 

korozních pórů nebo poklesu únavo-
vé pevnosti. Vedle zřetelného zvýšení 
produktivity práce nabízejí tyto řezací 
kotouče také větší šetrnost k život-
nímu prostředí, a to díky nižšímu 
množství odpadu při práci.

Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče 2in1 na běžnou i ušlechtilou ocel

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332791 773268 115x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332793 14082 115x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332792 773269 125x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332794 14085 125x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332795 34165055 150x1,2x22,23 A46Q-BFP 25

34332796 920351 150x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332797 34165056 178x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332798 920353 230x1,9x22,23 A46Q-BFP 25

34332799 34165057 230x2,0x22,23 A30Q-BFP 25

Řezací kotouče
2in1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli

Tento nástroj je koncipován tak, aby jej bylo možno použít na běžnou 
nebo nerezovou ocel, a nabízí ve standardních šířkách hospodárné řešení 
problémů ohledně nákladů. Zásluhu na tom má velmi dobrá trvanlivost a 
stabilita kotouče STANDARD** 2in1. Tento nástroj se hodí k řezání plechů, 
profilů, trubek, tyčí a plného materiálu.

Sortiment řezacích kotoučů STANDARD** zahrnuje varianty s tloušťkou 
od 1,0 mm do 2,0 mm a zaručuje rychlou a pohodlnou práci s maximální 
trvanlivostí nástroje.

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332859 115x1x22,23 A60Q-BFS 25

34332861 115x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332860 125x1x22,23 A60Q-BFS 25

34332862 125x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332863 150x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332893 178x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332865 230x1,9x22,23 A46Q-BFS 25

34332866 230x2x22,23 A30Q-BFS 25
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+35 % 
Performance

Řezací kotouče
2in1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli

Tento nástroj je koncipován tak, aby jej bylo možno používat na běžnou i 
ušlechtilou ocel. Náš řezací kotouč BASIC* 2in1 nabízí dobrou trvanlivost a 
stabilitu. Tento nástroj se hodí k řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného 
materiálu. 
Řezací kotouč s tloušťkou 1,6 mm, který je součástí sortimentu BASIC*, se 

hodí především k rychlé a pohodlné práci bez rizika vzniku otřepů. Kotouče 
s tloušťkou od 1,0 do 2,0 mm disponují dlouhou životností a univerzální 
použitelností.

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332870 34051373 115x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332872 222899 115x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332871 34051374 125x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332873 222900 125x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332874 34051375 150x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332875 633506 178x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332876 633509 230x1,9x22,23 A46Q-BFB 25

34332877 291949 230x2,0x22,23 A30Q-BFB 25

Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče na ušlechtilou ocel

 + Maximální pracovní komfort 
Přídavná funkce tlumení hluku 
a vibrací dělá ze supertenkých 
řezacích kotoučů od společnosti 
TYROLIT bezpečný a komfortní 
nástroj.

 + Zkrácení pracovní doby 
Díky nižší zátěži obrobku a 
kratší době řezání dosáhnete 
rychle těch nejlepších výsledků. 
Odpadá potřeba následného 
dopracovávání, například očiš-
tění a odjehlení.

 + Vyšší hospodárnost 
Výrazné prodloužení životnosti 
a zvýšená řezivost, která se 
projeví zejména v chování stroje 
při naříznutí. Kotouč nabízí ty 
nejlepší výsledky a kratší dobu 
řezání již od prvního řezu.
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Performance

+60 % 
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S řezacími kotouči PREMIUM*** 
nové generace pro ušlechtilou ocel 
dosáhnete vyššího výkonu při výrazně 
nižším opotřebení nástroje. Super-
tenké řezací kotouče dodáváme v 
tloušťkách od 0,75 do 2,0 mm. Hodí 

se především pro tenkostěnné plechy, 
profily a trubky, ale i pro armovací 
pruty. Také u malých průřezů a tyčí z 
ušlechtilé oceli odolné proti korozi a 
kyselinám nabízí tyto řezací kotouče 
opracovávání bez námahy. Chemická 

čistota těchto nástrojů je předpokla-
dem pro opracovávání nerezavějících 
druhů oceli. Nedochází totiž k nega-
tivnímu ovlivnění materiálu, například 
ke vzniku koroze, korozních pórů 
nebo poklesu únavové pevnosti.

Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče na ušlechtilou ocel

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332800 610935 115x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332802 674471 115x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332804 51841 115x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332801 610937 125x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332803 674473 125x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332805 51844 125x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332806 34060382 150x1,2x22,23 A46R-BFP 25

34332807 291583 150x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332808 34059901 178x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332809 230x1,9x22,23 A46R-BFP

34332810 34059902 230x2,0x22,23 A30R-BFP 25

Řezací kotouče
Na ušlechtilou ocel

Chemická čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nere-
zavějících druhů oceli. Nedochází totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, 
například ke vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pev-
nosti. Tento nástroj se hodí k řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného 
materiálu. 

Sortiment těchto řezacích kotoučů zahrnuje varianty s tloušťkou od 1,0 do 
2,0 mm pro rychlejší a pohodlnější řezání bez otřepů. Stabilní kotouče s 
tloušťkou od 2,0 do 2,5 mm disponují velmi dlouhou životností a univerzální 
použitelností.

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332830 367562 115x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332833 367561 115x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332832 367568 125x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332834 367567 125x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332835 150x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332891 367576 178x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332838 367581 230x1,9x22,23 A46R-BFS 25

34332839 367780 230x2,0x22,23 A30R-BFS 25
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+35 % 
Performance

Řezací kotouče
Na ušlechtilou ocel

Řezací kotouč BASIC* na ušlechtilou ocel můžete používat k řezání plechů, 
profilů, trubek, tyčí s malými průřezy a plného materiálu. Chemická čistota 
těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nerezavějících druhů 
oceli. Nedochází totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzni-
ku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti. 

Řezací  
kotouče s tloušťkou 1,0 mm se hodí především k rychlému a pohodlnému 
rozbrušování bez rizika vzniku otřepů.

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34354594 456491 100x1,0x10 A60R-BFB 25

34354597 222893 100x1,0x16 A60R-BFB 25

34332868 222894 115x1,0x22,23 A60R-BFB 25

34332869 222896 125x1,0x22,23 A60R-BFB 25

Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče na neželezné kovy

 + Maximální pracovní komfort 
Přídavná funkce tlumení hluku 
a vibrací dělá ze supertenkých 
řezacích kotoučů od společnosti 
TYROLIT bezpečný a komfortní 
nástroj.

Řezací kotouče TYROLIT PREMI-
UM*** nové generace nabízejí oproti 
jiným kotoučům PREMIUM*** vyšší 
výkon při výrazně nižším opotřebení 
nástroje. Předpokladem pro řezání 
neželezných kovů je vysoká řezivost 

nástroje. Z tohoto důvodu vyvinu-
la společnost TYROLIT speciální 
recepturu a výrobní metodu umož-
ňující dosahovat krátkých dob řezání 
i u neželezných kovů. 
Nové specifikace zabraňují dosud 

běžnému zanášení kotouče způso-
bovanému otěrem materiálu obrobku 
a rovněž otupování kotouče.

 + Zkrácení pracovní doby 
Při použití k řezání hliníku, 
hliníkového bronzu a dalších 
hliníkových slitin, mědi, bronzu, 
mosazi, alpaky a titanu se zkra-
cují doby řezání.

 + Vyšší hospodárnost 
Výrazné prodloužení životnosti 
a zvýšená řezivost, která se 
projeví zejména v chování stroje 
při naříznutí. Kotouč nabízí ty 
nejlepší výsledky a kratší dobu 
řezání již od prvního řezu.
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Řezací kotouče
Supertenké řezací kotouče na neželezné kovy

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332821 840247 115x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332823 623553 115x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332822 257533 125x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332824 739982 125x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332825 34025004 230x2,0x22,23 A30N-BFP 25

Řezací kotouče
Na neželezné kovy a kamenivo

Díky vysoké řezivosti kotouče PREMIUM*** může uživatel pracovat s vy-
naložením menší síly. Při použití na dlažbu, keramiku, klinkery a neželezné 
kovy nabízí kotouč přesvědčivě čisté řezné hrany a výjimečnou kvalitu řezu. 
Díky malé tloušťce kotouče se mnohonásobně snižuje zátěž stroje. 

Výčet předností dále završuje práce šetrná k životnímu prostředí díky 
redukci množství odpadního řeziva.

Tvar Obj. číslo nové Obj. číslo staré Rozměry Specifikace Bal. j.

41 34332827 337383 115x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332828 342978 125x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332829 320335 178x1,6x22,23 C46S-BFP 25

INOVACE 11
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Hrubovací kotouč
LONGLIFE Z-MAX pro broušení oceli

PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX je vysoce výkonný hrubovací kotouč, který 
se hodí také k broušení hran a ploch. Vyznačuje se vynikající životností. 
V provedeních s tloušťkou 7 mm, 8 mm a 10 mm navíc hrubovací kotouč 
LONGLIFE nabízí obzvláště vysokou tvarovou stabilitu při opracovávání 

svarů. Hrubovací kotouče LONGLIFE Z-MAX s tloušťkou 4 mm se používají 
speciálně při konstrukci potrubí a obrábění koutových svarů.

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 5293* 115x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5313* 125x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5330* 150x7,0x22,23 A30P-BFX 10

1421* 178x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5382* 178x8,0x22,23 A30P-BFX 10

5412* 230x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5428* 230x8,0x22,23 A30P-BFX 10

60474* 230x10,0x22,23 A30P-BFX 10

* S hranou v provedení „Comfort-Start”

Hrubovací kotouč
FASTCUT 2in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli

Kotouče PREMIUM *** FASTCUT pro hrubé broušení mají optimální řeznou 
schopnost a společně s unikátní definovanou hranou „Comfort-Start” v 
sobě ooptimalizují ten nejvyšší stupeň komfortu a excelentní životnosti. 
Všechny tyto prvky garantují ekonomickou a efektivní metodu broušení 

pro operátora s ohledem na komfortní opracování běžné a nerezové oceli. 
Mužete si sami ověřit výkon a brusnost kotouče FASTCUT.

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 34353701 115x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353683* 115x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353702 125x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353684* 125x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353704 150x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353686* 150x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353705 178x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353687* 178x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353688* 178x8,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353706 230x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353689* 230x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353690* 230x8,0x22,23 ZA30S-BFX 10
 
* S hranou v provedení „Comfort-Start”
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Doporučená skladová položka

Tvar Obj číslo DxTxH Specifikace Vs. m / s

1 34340601 250x10x32 765A 609 P7 B100 63

34340604 300x12x40 765A 609 P7 B100 63

34340599 300x8x32 765A 801 P6 B100 63

34340602 300x8x32 765A 609 P7 B100 63

34340594 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340596 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340598 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340603 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340597 350x10x32 765A 609 P6 B100 63

34340600 350x13x127 765A 801 P6 B100 63

1F 34340579 200x10x32 765A 609 P7 B100 63

34340593  300x10x32 765A 609 P7 B100 63

Společnost TYROLIT nabízí široký sortiment nástrojů vhodných pro různé 
brusky a rozteče zubů. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro pily z 
rychlořezné oceli, chrom-vanadové oceli a stelitu. 

Produkty jsou dostupné s různými profily okrajů: provedení 1, 1F s průmě-
rem od 150 do 350 mm.

Tvar 1 Tvar 1F

Brusné nástroje pro automatické stroje k ostření pil 
Na kotoučové pily a stelitové pásové a rámové pily

Speci- 
fikace

Hliník Nelegované a  
nízkolegované oceli

Vysoce legované  
oceli

Rychloř- 
ezná  
ocel

Nere- 
zová  
ocel

Tvrdokov Průmy-
slová 

keramika

Litina Broušení  
za  

sucha

Broušení  
za  

mokraNekalené | Kalené Nekalené | Kalené

SA

A

88A, 89A

455A, 765A

52A

hodí se za určitých podmínekhodí se velmi dobře
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Tvar Obj. číslo Rozměry Upnutí Poznámka Bal. j.

34064598 50 & 75 R DEMOBOX 1

Rozsáhlý sortiment společnosti TYROLIT nabízí výrobky vysoké kvality pro 
všeobecné brousicí práce až po jemné opracování povrchů. Oba způsoby 
upnutí pokrývají nejdůležitější upínací systémy. 
Sada QUICK-CHANGE zahrnuje disky SCM, jako i hrubé čisticí kotouče a 

kotouče se specifikací ZA-P48, ZA-P93 a A-P01. Dále se dodávají odpoví-
dající upínače. 

QUICK-CHANGE DISC Sada
Univerzální použití

Obj. číslo Rozměry Specifikace Poznámka Bal. j.

34270968 50–150 UW + CW DEMOBOX 1

Sada lisovaných kompaktních kotoučů
Univerzální použití

Díky programu kompaktních kotoučů vám společnost TYROLIT nabízí 
ideální nástroj speciálně na odstraňování rzi a nečistot k opracovávaní 
povrchů bez změny geometrie. Kompaktní kotouče sestávají z vrstvené 
lisované plsti a v závislosti na počtu vrstev jsou dostupné v specifikacích 
od hrubé po jemné provedení. 

Sada obsahuje kompaktní kotouče pro úhlové brusky, jako QUICK-
-CHANGE DISC pro miniaturní úhlové brusky, pro přímé brusky jako i 
stojanové brusky, včetně potřebného příslušenství a nástavce.





TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Rakousko 
Tel. +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Naše dceřiné společnosti z celého světa lze nalézt na 
našich webových stránkách www.tyrolit.com


