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Handel

Dzięki światowej sieci 
dystrybucji firma TYROLIT 
zapewnia w ramach działal-
ności handlowej wsparcie 
marketingowe zorientowa-
ne w szczególny sposób na 
potrzeby klienta. Ponadto 
oferuje produkty premium 
w trzech głównych obsza-
rach – cięcia, szlifowania i 
obróbki powierzchni.

Budownictwo

W dziale budowy TYRO-
LIT jest wiodącym dostaw-
cą systemów do wierce-
nia, piły ścienne, przecina-
rek jezdnych i obróbki po-
wierzchni.

Kamień – ceramika –  
szkło

Dostosowane do potrzeb 
narzędzia diamentowe i 
rozwiązania szlifierskie do 
obróbki kamienia, ceramiki 
i szkła przekonują dzięki 
wyjątkowej wydajności i 
jakości.

Metal/narzędzia  
precyzyjne

Oferta w dziedzinie obróbki 
metalu i narzędzi precy-
zyjnych obejmuje liczne 
zaawansowane technicz-
nie produkty – od obróbki 
precyzyjnej w przemyśle 
silników i napędów aż 
po produkcję ściernic do 
cięcia dla przemysłu stalo-
wego. 

Grupa TYROLIT
Przedsiębiorstwo globalne

Jako jeden z wiodących na świecie producentów 
narzędzi do szlifowania, cięcia, szlifowania, 
wiercenia i obciągania, a także jako dostawca 
systemów narzędzi i maszyn dla przemysłu 
budowlanego. Rodzinne przedsiębiorstwo 
TYROLIT już od 1919 roku zapewnia produkty 
najwyższej jakości, o dużym potencjale 
innowacyjnym i z doskonałym zapleczem 
serwisowym. 

Eksperci z firmy TYROLIT codziennie opracowują dostosowane do 
potrzeb rozwiązania dla klientów z całego świata, przyczyniając się 
w ten sposób do ich sukcesu. Około 80 000 dostępnych produk-
tów wyznacza nowe standardy w wielu branżach.

TYROLIT obszary działalności

Firma TYROLIT, siedziba główna w Schwaz, Austria
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Symbole
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Metale nieżelazne
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 stal nierdzewna
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kamień
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 – Stal

 – 2in1

 – Stal nierdzewna

 – Metale nieżelazne

 – Kamień

 – Stal

 – 2in1

 – Stal nierdzewna

 – 2in1

 – Stal nierdzewna

Klasa jakości Stal nierdzewna Longlife 2in1 Metale nieżelazne
Metale nieżelazne  
i kamień

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

+ 60 % NOWOŚĆ NOWOŚĆ – –

+ 35 % – + 35 % – –

Supercienkie ściernice do cięcia
Nowe ściernice mówią same za siebie

Po intensywnych pracach badawczych 
wprowadzamy całkowicie nowe serie 
supercienkich ściernic do cięcia we wszystkich 
liniach jakościowych BASIC*, STANDARD** i 
PREMIUM***

 
W 2018 roku skupimy się na naszych supercienkich ściernicach do 
cięcia. Podnieśliśmy, jakość wszystkich produkowanych przez nas 
tych ściernic. Dodatkowo rozszerzamy naszą linie STANDARD ** o 
dwa rodzaje ściernic do cięcia stali i 2in1.

Nowy zakres produkcyjny supercienkich ściernic do cięcia



+60 % 
Performance

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice LONGLIFE do stali

 + Większy komfort pracy 
Dzięki dodatkowemu tłumie-
niu hałasu i drgań supercien-
kie ściernice firmy TYROLIT 
są skutecznym i wygodnym 
narzędziem.

Ściernice do cięcia TYROLIT  
PREMIUM*** nowej generacji zapew-
niają większą wydajność w stosunku 
do innych ściernic PREMIUM*** 
przy znacznym ograniczeniu zużycia 

narzędzia. Supercienkie ściernice do 
cięcia o grubości od 1,0 do 2,0 mm 
nadają się do wszystkich rodzajów 
stali i zapewniają wyjątkowe rezultaty. 
Oprócz znacznego zwiększenia 

wydajności, te ściernice do cięcia 
dzięki ograniczeniu ilości odpadów są 
przyjazne dla środowiska.

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice LONGLIFE do stali

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

 + Krótsze czasy pracy 
Przy małym obciążeniu i krótkim 
czasie cięcia obrabianego ele-
mentu można szybko osiągnąć 
najlepszy wynik. Odpadają 
dodatkowe prace związane z 
obróbką, takie jak czyszczenie 
lub usuwanie zadziorów.

 + Większa opłacalność 
Znaczne zwiększenie trwałości 
i poprawa własności tnących 
są szczególnie wyraźne przy 
wydajności pierwszego cięcia. 
Ściernica zapewnia najlepszą 
wydajność i krótszy czas cięcia.

Film TYROLIT
Film dotyczący produktu 
można znaleźć w serwisie 
YouTube.  
www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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NEW  
ASSORTMENT

 

Kształt Nr. katalogowy Wymiary Specyfikacja Ilość

 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

Ściernice do cięcia
Do stali

Użycie tego narzędzia jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie podczas 
codziennej pracy, ale również zapewnia przyjęty przez firmę TYROLIT stan-
dard bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki wysokiej trwałości i stabilno-
ści ściernicy do cięcia w wersji STANDARD**. Narzędzie nadaje się przede 

wszystkim do cięcia twardego materiału. Asortyment tej ściernicy do cięcia 
stali w wersji STANDARD** mieści się w zakresie od1,0 do 2,0 mm. Oferuje 
on wysoką trwałość i ma uniwersalne zastosowanie.

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice 2in1 do cięcia stali i stali nierdzewnej

 + Większy komfort pracy 
Narzędzie pracuje bez zak-
leszczania, ograniczając o 
30 % wydzielanie pyłu. Dzięki 
dodatkowemu tłumieniu hałasu 
i drgań supercienkie ściernice 
firmy TYROLIT są skutecznym i 
wygodnym narzędziem.

 + Krótsze czasy pracy 
Przy małym obciążeniu i krót-
kich czasach cięcia obrabia-
nego elementu można szybko 
osiągnąć najlepszy wynik. 
Odpadają dodatkowe prace 
związane z obróbką, takie 
jak czyszczenie lub usuwanie 
zadziorów.

 + Większa opłacalność 
Znaczne zwiększenie trwałości 
i poprawa własności tnących 
są szczególnie wyraźne przy 
wydajności pierwszego cięcia. 
Ściernica zapewnia najlepszą 
wydajność i krótszy czas cięcia.
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NEW  
ASSORTMENT

+35 % 
Performance

Za pomocą ściernic do cięcia 2in1 
PREMIUM*** nowej generacji moż-
liwa jest większa wydajność przy 
znacznym ograniczeniu zużycia 
narzędzia. Supercienkie ściernice 
do cięcia 2in1 o grubości od 1,0 do 
2,0 mm zaprojektowano do obróbki 

stali i stali nierdzewnej. Czystość 
chemiczna tego narzędzia jest 
warunkiem koniecznym obróbki 
wszystkich rodzajów stali nierdzew-
nej. W ten sposób można ochronić 
materiały, zapobiegając powstawaniu 
korozji wżerowej lub zmniejszaniu 

wytrzymałości zmęczeniowej. Oprócz 
znacznego zwiększenia wydajności, 
te ściernice do cięcia dzięki ograni-
czeniu ilości odpadów są przyjazne 
dla środowiska.

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice 2in1 do cięcia stali i stali nierdzewnej

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

Ściernice do cięcia
2in1 do stali i stali nierdzewnej

Narzędzie to zaprojektowano do cięcia stali węglowej i stali nierdzewnej.
Bardzo wysoka żywotność wersji STANDARD** 2w1. Narzędzie nadaje się 
do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału. 
Asortyment ściernic do cięcia STANDARD** obejmuje wersje od 1,0 do 

2,0 mm i gwarantuje szybką oraz komfortową pracę przy maksymalnej 
żywotności narzędzia.

Kształt Nr. katalogowy Wymiary Specyfikacja Ilość

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

Ściernice do cięcia
2in1 do stali i stali nierdzewnej

To narzędzie zaprojektowano zarówno do stali, jak i stali nierdzewnej. 
Naszą ściernicę do cięcia 2in1 BASIC* charakteryzuje wysoka trwałość i 
stabilność. Narzędzie nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i twar-
dego materiału. Ściernica do cięcia 1,6 mm znajdująca się w asortymencie 
BASIC* nadaje się przede wszystkim do szybkiego i wygodnego cięcia bez 

zadziorów. Mocne ściernice w przedziale od1,0 do 2,0 mm mają bardzo 
wysoką trwałość i uniwersalne zastosowanie.

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice do cięcia stali nierdzewnej

 + Większy komfort pracy 
Dzięki dodatkowemu tłumie-
niu hałasu i drgań supercien-
kie ściernice firmy TYROLIT 
są skutecznym i wygodnym 
narzędziem.

 + Krótsze czasy pracy 
Przy małym obciążeniu i krótkich 
czasach cięcia obrabianego 
elementu można szybko osią-
gnąć najlepszy wynik. Odpadają 
dodatkowe prace związane z 
obróbką, takie jak czyszczenie 
lub usuwanie zadziorów.

 + Większa opłacalność 
Znaczne zwiększenie trwałości 
i poprawa własności tnących 
są szczególnie wyraźne przy 
wydajności pierwszego cięcia. 
Ściernica zapewnia najlepszą 
wydajność i krótszy czas cięcia.
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+40 % 
Performance

+60 % 
Performance

Za pomocą ściernic do cięcia 
PREMIUM*** do stali nierdzewnej 
nowej generacji możliwa jest większa 
wydajność przy znacznym ogranicze-
niu zużycia narzędzia. Supercienkie 
ściernice do cięcia dostępne są 
w przedziale grubości od 0,75 do 
2,0 mm. Nadają się one szczególnie 

do cienkościennych blach, profili i rur, 
ale także do stali zbrojeniowej. 
Nawet przy małych przekrojach i 
prętach ze stali nierdzewnej, stali 
nierdzewnej odpornej na korozję lub 
kwasy ściernica zapewnia bezproble-
mową obróbkę. Aby uniknąć nega-
tywnego wpływu korozji na materiały, 

korozji wżerowej lub zmniejszenia 
wytrzymałości zmęczeniowej, należy 
zapewnić czystość chemiczną tych 
narzędzi, która jest warunkiem wstęp-
nym do obróbki stali nierdzewnych.

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice do cięcia stali nierdzewnej

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

Ściernice do cięcia
Do stali nierdzewnej

Aby uniknąć negatywnego wpływu korozji na materiały, korozji wżerowej 
lub zmniejszenia wytrzymałości zmęczeniowej, należy zapewnić czystość 
chemiczną tych narzędzi, która jest warunkiem wstępnym do obróbki stali 
nierdzewnych. Narzędzie nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i 
twardego materiału.

Asortyment ściernic do cięcia o grubości od 1,0 do 2,0 mm do szybkiego 
i łatwego cięcia bez zadziorów. W przedziale od 2,0 do 2,5 mm stabilne 
ściernice mają bardzo dużą trwałość i uniwersalne zastosowanie.

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

Ściernice do cięcia
Do stali nierdzewnej

Ściernica do cięcia do stali nierdzewnej w wersji BASIC* jest stosowana 
do cięcia blach, profili, rur, prętów o małych średnicach oraz materiału 
twardego. Aby uniknąć negatywnego wpływu korozji na materiały, korozji 
wżerowej lub zmniejszenia wytrzymałości zmęczeniowej, należy zapewnić 
czystość chemiczną tych narzędzi, która jest warunkiem wstępnym do 

obróbki stali nierdzewnych. 
Ściernice do cięcia o grubości 1,0 mm nadają się szczególnie do szybkiego 
i wygodnego cięcia bez zadziorów.

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice do cięcia metali nieżelaznych

 + Większy komfort pracy 
Dzięki dodatkowemu tłumie-
niu hałasu i drgań supercien-
kie ściernice firmy TYROLIT 
są skutecznym i wygodnym 
narzędziem.

Ściernice do cięcia TYROLIT  
PREMIUM*** nowej generacji zapew-
niają większą wydajność w stosunku 
do innych ściernic PREMIUM*** 
przy znacznym ograniczeniu zu-
życia narzędzia. Przy cięciu metali 

nieżelaznych niezbędnym warunkiem 
są wysokie własności tnące narzę-
dzia. Aby to osiągnąć, firma TYROLIT 
opracowała specjalną technologię i 
metodę produkcji, która pozwala uzy-
skać krótki czas cięcia także metali 

nieżelaznych. Nowe specyfikacje 
zapobiegają dotychczas powszech-
nemu zapychaniu i stępianiu się 
ściernicy do cięcia.

 + Krótsze czasy pracy 
Do obróbki aluminium, brązalu, 
stopów aluminium, miedzi, 
brązu, mosiądzu, mosiądzu 
wysokoniklowego i tytanu 
skracane są czasy cięcia.

 + Większa opłacalność 
Znaczne zwiększenie trwałości 
i poprawa własności tnących 
są szczególnie wyraźne przy 
wydajności pierwszego cięcia. 
Ściernica zapewnia najlepszą 
wydajność i krótszy czas cięcia.
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+35 % 
Performance

+35 % 
Performance

Ściernice do cięcia
Supercienkie ściernice do cięcia metali nieżelaznych

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

Ściernice do cięcia
Do metali nieżelaznych i kamienia

Ściernica do cięcia w wersji PREMIUM*** dzięki dużej zdolności skrawają-
cej umożliwia zmniejszenie nakładów pracy przez operatora. W przypadku 
zastosowania na płytkach, ceramice, klinkierze, a także metalach nieże-
laznych ściernica przekonuje czystymi krawędziami tnącymi i doskonałą 

jakością cięcia. Ze względu na małą grubość ściernicy zmniejsza się 
znacznie obciążenie maszyny. 
Zalety ściernicy są uzupełniane przez przyjazną dla środowiska pracę 
dzięki redukcji odpadów powstałych podczas cięcia.

Kształt Nr Katalogowy 
(nowy)

Nr Katalogowy 
(stary) Wymiary Specyfikacja Ilość

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

INNOWACJA 11
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Ściernica do szlifowania zgrubnego
LONGLIFE Z-MAX do stali

PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX to ściernica o wysokiej wydajności do 
zgrubnego szlifowania, nadająca się do szlifowania powierzchni i krawędzi. 
Wyróżnia się doskonałą trwałością i wydajnością. 
Przy grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego 

LONGLIFE Z-MAX oferuje dodatkowo szczególnie wysoką wydajność przy 
obróbce spoin spawalniczych. Ściernice do szlifowania zgrubnego LON-
GLIFE Z-MAX o grubości 4 mm są stosowane przede wszystkim podczas 
budowy rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Kształt Nr. katalogowy Wymiary Specyfikacja Ilość

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

* Z krawędzią „Comfort-Start”

Ściernica do szlifowania zgrubnego
FASTCUT 2in1 do stali i stali nierdzewnej

Ściernica do obróbki zgrubnej PREMIUM*** została zoptymalizowana pod 
kątem właściwości szlifujących; wraz z wyjątkową krawędzią „Comfort-
-Start” upraszcza rozpoczęcie pracy i czyni ją bardziej komfortową. 
Wszystkie te właściwości gwarantują operatorowi ekonomiczną, wydajną 

i komfortową obróbkę stali oraz stali szlachetnej. Zachęcamy do poznania 
wydajności i agresywności ściernicy do szlifowania zgrubnego FASTCUT. 

Kształt Nr. katalogowy Wymiary Specyfikacja Ilość

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
 
* Z krawędzią „Comfort-Start”
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Zalecany artykuł magazynowy

Kształt Nr typu DxTxH Specyfikacja Vdop. 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

Firma TYROLIT sprzedaje bogaty asortyment narzędzi dostosowanych 
do różnych maszyn szlifierskich i rozmiarów zębów. Nadają się one do 
szlifowania na mokro i sucho pił ze stali HSS, chromo-wanadowych oraz 
stellitowych.  

Produkty te są dostępne z różnymi profilami krawędzi, o kształtach 1, 1F 
oraz średnicach od 150 do 350 mm.

Kształt 1 Kształt 1F

Narzędzia do szlifowania do automatycznych ostrzarek do pił 
Do pił tarczowych oraz stellitowych pił ramowych i taśmowych

Specy- 
fikacja

Alumi-
nium

Stal niestopowa  
i niskostopowa

Stal wysokostopowa HSS Stal  
nierd- 
zewna

Węglik 
spiekany

Ceramika 
przemy-

słowa

Żeliwo Szlifo-
wanie  

na sucho

Szlifo-
wanie na 

mokroNiehartowane | Hartowane Niehartowane | Hartowane

SA

A

88A, 89A

455A, 765A

52A

nadaje się w ograniczonym stopniuNadaje się doskonale
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Kształt Nr. katalogowy Wymiary Mocowanie Uwaga Ilość

34064598 50 & 75 R DEMOBOX - 
Zestaw Q-Disc

1

Szeroki asortyment narzędzi TYROLIT obejmuje wysokiej jakości produkty 
do ogólnych operacji szlifowania aż po wykończenie powierzchni. Oba sys-
temy montażu są przeznaczone do większości systemów mocowania. Ze-
staw QUICK-CHANGE obejmuje ściernice do ogólnych operacji szlifowania 

aż po wykończenie powierchni. Ponadto zestaw zawiera odpowiednie 
elementy mocujące. 

QUICK-CHANGE DISC zestaw
Uniwersalne zastosowanie

Nr. katalogowy Wymiary Specyfikacja Uwaga Ilość

34270968 50–150 UW + CW DEMOBOX - 
Zestaw ściernic 
sprasowanych

1

Ściernice sprasowane zestaw
Uniwersalne zastosowanie

Firma TYROLIT oferuje program ściernic sprasowanych, które są idealnymi 
narzędziami do obróbki powierzchni bez zmiany geometrii przeznaczonymi 
przede wszystkim do usuwania małych zadziorów i zanieczyszczeń. Ścier-
nice składające się z wielu sprasowanych warstw włókniny. Oferowane w 
różnych rozmiarach. 

Zestaw zawiera ściernice włókniny sprasowanej do szlifierek kątowych, 
jako tarcze QUICK-CHANGE DISC do miniszlifierek kątowych, do szlifierek 
prostych oraz stołowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i 
adapterami.





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

Adresy naszych biur na całym świecie znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.tyrolit.com


