
Běžte dříve domů.
Máte rádi fotbal? Bruste rychleji než kdy jindy a běžte 
domů dříve dělat věci, které vás opravdu baví.

Kombinace keramických zrn a 
naší jedinečné pojivové struktury 
TYROLIT zaručuje dlouhotrvající 
agresivitu s bezkonkurenční 

životností. Technologie CERABOND 
X zajišťuje konstantní ostrost. 
To ji činí nejlepším řešením pro 
broušení ocelí a nerezových ocelí při 

náročných aplikacích. Je jedno, jestli 
zrovna brousíte povrchy, hrany nebo 
zabrušujete sváry – s technologií 
CERABOND X zvládnete vše rychle.

Jaké je kouzlo technologie CERABOND X? 

 + Nejrychlejší broušení: Díky 
nové struktuře keramického zrna 
lze s kotoučem CERABOND X 
zažít rychlost broušení, jakou jste 
ještě neviděli.

 + Zůstává ostrý: Díky kombinaci 
našeho nového pojivového 
systému a keramického zrna 
zůstává kotouč CERABOND X 
ostrý až do konce.

 + Nejdelší broušení: Díky 
novému pojivovému systému 
nabízí kotouč CERABOND X 
extrémně dlouhou životnost, 
což ve výsledku představuje 
pro uživatele menší počet 
výměn kotouče.

Tvar Obj. č. Rozměry Specifikace Bal. j.

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Brusný kotouč
CERABOND X 2in1 na běžnou  
ocel a nerezovou ocel

Pořiďte si Váš CERABOND 
X nyní a běžte dříve domů.

*Ruční test 230x7mm kotouče na oceli

CERABOND X – lepší než ostatní

Výkonový index*: životnost a agresivita

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Výrobky jsou dostupné skladem. Kontaktujte svého 
lokálního TYROLIT zástupce pro nabídku sortimentu.



TYROLIT CEE K.S. 
Tovární 363 | 294 71 Benátky nad Jizerou | Czech Republic 
Tel.: 00420 326 766 408 | Fax: 00420 326 766 101

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

Běžte dříve 
domů.
Máte rádi fotbal? Bruste rychleji než kdy 
jindy a běžte domů dříve dělat věci, které 
vás opravdu baví. CERABOND X.

Prémiové brusné nástroje od roku 1919
www.tyrolit.com


