
Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

Product nieuws  
2018 / 1



TYROLIT GROEP 2

Handel

Met zijn wereldwijde distri-
butie biedt TYROLIT binnen 
de sector handel naast 
superieure productoplos-
singen in de drie kernge-
bieden doorslijpen, slijpen 
en oppervlaktebewerking 
ook een bijzonder klantge-
oriënteerde marketingon-
dersteuning.

Bouw

Op het gebied van bouw 
is TYROLIT een toonaan-
gevende systeemleveran-
cier voor boorsystemen, 
wandzagen, kabelzagen, 
vloerzaagmachines en voor 
oppervlaktebewerking.

Steen – Keramiek – Glas

De op maat gemaakte di-
amantgereedschappen en 
slijpoplossingen binnen het 
gebied steen - keramiek- 
glas overtuigen door hun 
buitengewone prestaties en 
kwaliteit.

Metaal / precisie

Van de precisiebewerking 
binnen de motoren- en 
aandrijvingenindustrie tot 
de productie van doorslijp-
schijven voor de staalin-
dustrie; het productassor-
timent in de sector metaal 
en precisie omvat geavan-
ceerde gereedschappen 
voor talloze toepassingen. 

TYROLIT Groep
Een globale onderneming

Als één van de marktleiders op het gebied van 
gebonden slijp-, doorslijp-, zaag-, boor- en 
afritsgereedschappen en als systeemaanbieder 
van gereedschappen en machines voor de 
bouwindustrie staat het familiebedrijf TYROLIT 
sinds 1919 garant voor hoogwaardige producten, 
innovatiekracht en goede service. 

De experts bij TYROLIT werken dagelijks aan op maat gemaakte 
oplossingen voor klanten over de hele wereld en dragen daardoor 
bij aan het succes van de onderneming. Circa 80 000 beschikbare 
producten bepalen de norm in de meest uiteenlopende sectoren.

TYROLIT werkterreinen

TYROLIT hoofdkantoor in Schwaz, Oostenrijk.
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Staal

Non-ferrometalen
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PRODUCTINNOVATIES 4

 – Staal

 – 2in1

 – Hoogwaardig roestvrij staal

 – Non-ferrometalen

 – Steen

 – Staal

 – 2in1

 – Hoogwaardig roestvrij staal

 – 2in1

 – Hoogwaardig roestvrij staal

Kwaliteitsgamma’s
Hoogwaardig  
roestvrij staal

Longlife 2in1 Non-ferrometalen
Non-ferrometalen  
en steen

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

+ 60 % NIEUW NIEUW – –

+ 35 % – + 35 % – –

Superdunne doorslijpschijven
Een nieuw assortiment introduceert zichzelf

Na intens ontwikkelingswerk presenteren 
weeen volledig nieuwe reeks superdunne 
doorslijpschijven in BASIC*, STANDARD** en 
PREMIUM*** kwaliteit.

In 2018 zullen we ons concentreren op onze slijpschijven. Een 
upgrade voor allebestaande superdunne doorslijpschijven voor alle 
kwaliteitslijnen.Daarnaast breiden we onze STANDARD**-lijnen uit 
met een superdunne doorslijpschijven voor staal en 2in1.

Het nieuwe assortiment superdunne doorslijpschijven



+60 % 
Performance

 + Hoogste werkcomfort 
De bijkomende geluids- en 
trillingsdemping maakt de 
superdunne doorslijpschijf 
van TYROLIT tot een veilig en 
comfortabel gereedschap. + Kortere werktijden 

U komt snel tot het beste 
resultaat omdat de belasting 
op het werkstuk lager is en 
de snijtijden korter zijn. Er zijn 
geen bijkomende nabewerkin-
gen nodig, zoals reinigen en 
afbramen.

 + Verhoogd rendement 
Aanzienlijke verhoging van de 
levensduur en de snedigheid 
vooral merkbaar bij het aan- 
snijden. De schijf biedt vanaf de 
eerste snede optimale resultaten 
met verkorte snijtijden.

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven LONGLIFE voor staal

TYROLIT PREMIUM***-doorslijp-
schijven van de volgende generatie 
bieden, in vergelijking met andere  
PREMIUM***-schijven, betere pres-
taties en aanzienlijk minder slijtage. 

Deze superdunne doorslijpschij-
ven van 1,0 tot 2,0 mm breed zijn 
geschikt voor elke soort staal en 
overtuigen door hun buitengewone  
en compromisloze prestaties. 

Deze doorslijpschijven verhogen niet 
alleen de productiviteit, maar door 
hun lagere afvalproductie wordt wer-
ken ook milieuvriendelijker.

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven LONGLIFE voor staal

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

TYROLIT Film

Deze film over het product 
vindt u op YouTube.
www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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NEW  
ASSORTMENT

 

Vorm Typenr. Afmetingen Specificaties VP

 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

Doorslijpschijven
Voor staal

Dit gereedschap is een goedkope en veilige oplossing voor uw dagelijks 
werk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de goede standtijd en stabiliteit 
van de STANDARD**-doorslijpschijf. Deze schijf is vooral geschikt voor het 
snijden van massief materiaal.

Het assortiment van de STANDARD**-doorslijpschijven voor staal bevat 
diktes van 1,0 tot 2,0 mm. Deze hebben een lange levensduur en kunnen 
universeel ingezet worden.

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven 2in1 voor staal en inox

 + Hoogste werkcomfort 
Het gereedschap slaat niet 
terug, klemt niet en produceert 
30 % minder slijpstof. De bij-
komende geluids- en trillings-
demping maakt de superdunne 
doorslijpschijf van TYROLIT 
tot een veilig en comfortabel 
gereedschap.

 + Kortere werktijden 
U komt snel tot het beste 
resultaat omdat de belasting 
op het werkstuk lager is en 
de snijtijden korter zijn. Er zijn 
geen bijkomende nabewerkin-
gen nodig, zoals reinigen en 
afbramen.

 + Verhoogd rendement 
Aanzienlijke verhoging van de 
levensduur en de snedigheid 
vooral merkbaar bij het aansnij-
den. De schijf biedt vanaf de 
eerste snede optimale resultaten 
met verkorte snijtijden.
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NEW  
ASSORTMENT

+35 % 
Performance

PREMIUM*** 2in1-doorslijpschijven 
van de volgende generatie verhogen 
de prestaties met aanzienlijk minder 
slijtage. De 2in1-doorslijpschijven met 
een dikte van 1,0 tot en met 2,0 mm 
zijn ontwikkeld voor het bewerken 

van staal en hoogwaardig inox. 
De chemische zuiverheid van deze 
gereedschappen is een voorwaarde 
voor het bewerken van inox. Hier-
door worden negatieve effecten 
op het materiaal voorkomen, zoals 

corrosievorming, putcorrosie of me-
taalmoeheid. Deze doorslijpschijven 
verhogen niet alleen de productiviteit, 
maar door hun lagere afvalproductie 
wordt werken ook milieuvriendelijker.

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven 2in1 voor staal en inox

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

Doorslijpschijven
2in1 voor staal en inox 

Dit gereedschap is zodanig ontworpen dat het net zo goed op staal als op 
roestvrij staal kan worden gebruikt, en biedt in de standaardbreedtes de 
maximale veiligheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door de goede standtijd 
en stabiliteit van de STANDARD** 2in1 Dit gereedschap is geschikt voor het 
snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.

Het assortiment van de STANDARD** doorslijpschijven omvat producten 
van 1,0 tot 2,0 mm en zorgt ervoor dat u snel en comfortabel kunt werken 
met een optimale levensduur van het gereedschap.

Vorm Typenr. Afmetingen Specificaties VP

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

Doorslijpschijven
2in1 voor staal en inox

Dit gereedschap is zodanig ontworpen dat het net zo goed op staal als 
op inox kan worden gebruikt. Onze BASIC*-doorslijpschijf 2in1 heeft een 
goede standtijd en stabiliteit. Dit gereedschap is geschikt voor het snijden 
van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.
De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is 

vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. 
De schijven met diktes tussen 1,0 en 2,0 mm hebben een lange levensduur 
en zijn universeel inzetbaar.

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven voor inox

 + Hoogste werkcomfort 
De bijkomende geluids- en 
trillingsdemping maakt de 
superdunne doorslijpschijf van 
TYROLIT tot een veilig en com-
fortabel gereedschap.

 + Kortere werktijden 
U komt snel tot het beste 
resultaat omdat de belasting 
op het werkstuk lager is en de 
slijptijden korter zijn. Er zijn 
geen bijkomende nabewerkin-
gen nodig, zoals reinigen en 
afbramen.

 + Verhoogd rendement 
Aanzienlijke verhoging van de 
levensduur en de snedigheid 
vooral merkbaar bij het aansnij-
den. De schijf biedt vanaf de 
eerste snede optimale resultaten 
met verkorte snijtijden.

INNOVATIE 8



+40 % 
Performance

+60 % 
Performance

PREMIUM***-doorslijpschijven van de 
volgende generatie voor inox ver-
hogen de prestaties met aanzienlijk 
minder slijtage. De superdunne door- 
slijpschijven zijn bij ons verkrijgbaar in 
diktes van 0,75 tot en met 2,0 mm.  
Ze zijn bijzonder geschikt voor 

dunwandig plaatwerk, profielen en 
buizen, maar ook voor wapenings-
staal. 
Deze doorslijpschijf werkt moeiteloos, 
ook bij kleine doorsneden, staven van 
hoogwaardig inox en bij corrosie- of 
zuurbestendig staal. De chemische 

zuiverheid van deze gereedschappen 
is een voorwaarde voor het bewerken 
van inox, zodat negatieve effecten 
op het materiaal worden voorkomen, 
zoals corrosievorming, putcorrosie of 
metaalmoeheid.

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven voor inox

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

Doorslijpschijven
Voor inox

De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde 
voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal 
worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid. 
Dit gereedschap is geschikt voor het slijpen van plaatmateriaal, profielen, 
buizen, staven en massief materiaal.

De doorslijpschijven van dit assortiment hebben diktes van 1,0 tot 2,0 mm, 
waarmee sneller, comfortabeler en met minder braamvorming geslepen 
kan worden. De schijven met diktes tussen 2,0 en 2,5 mm zijn stabieler, 
hebben een zeer lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

INNOVATIE 9



+35 % 
Performance

Doorslijpschijven
Voor inox

De BASIC*-doorslijpschijf voor inox kan worden gebruikt voor het slijpen 
van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven met kleinere diameters en voor 
massief materiaal. De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is 
een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op 
het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of 

metaalmoeheid. 
De doorslijpschijven met een dikte van 1,0 mm zijn vooral geschikt voor 
snel en comfortabel snijden, zonder braamvorming.

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven voor non-ferrometalen

 + Hoogste werkcomfort 
De bijkomende geluids- en 
trillingsdemping maakt de 
superdunne doorslijpschijf van 
TYROLIT tot een veilig en com-
fortabel gereedschap.

TYROLIT PREMIUM***-doorslijp-
schijven van de volgende generatie 
bieden, in vergelijking met andere  
PREMIUM***-schijven, betere 
prestaties en aanzienlijk minder 
slijtage. Voor het doorslijpen van 

non-ferrometalen is een hoge scherp-
te van het gereedschap vereist. 
Hiervoor heeft TYROLIT een speciaal 
recept en een speciale productie-
methode ontwikkeld om ook voor 
non-ferrometalen korte slijptijden te 

realiseren. 
De nieuwe eigenschappen van deze 
schijf voorkomt dat ze volloopt met 
materiaalstof en bot wordt.

 + Kortere werktijden 
De slijptijden worden verkort bij 
gebruik op aluminium, alumini-
umbrons, aluminiumlegeringen, 
koper, brons, messing, nikkel-
zilver en titanium.

 + Verhoogd rendement 
Aanzienlijke verhoging van de 
levensduur en de snedigheid 
vooral merkbaar bij het  
aansnijden. De schijf biedt vanaf 
de eerste snede optimale resul-
taten met verkorte snijtijden.
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+35 % 
Performance

+35 % 
Performance

Doorslijpschijven
Superdunne doorslijpschijven voor non-ferrometalen

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

Doorslijpschijven
Voor non-ferrometalen en steen

Door de snedigheid van de PREMIUM***-doorslijpschijf moet de gebruiker 
minder druk uitoefenen. De schijf overtuigt met zuivere snedes en een 
uitstekende slijpkwaliteit op tegels, keramiek, klinkers en zelfs op non-fer-
rometalen. De belasting op de machine is veel lager omdat de schijf zo dun 

is.
Een bijkomend voordeel is de vermindering van het slijpafval waardoor het 
werken milieuvriendelijk verloopt.

Vorm Typenr. nieuw Typenr. oud Afmetingen Specificaties VP

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

INNOVATIE 11
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Afbraamschijf
LONGLIFE Z-MAX voor staal

De PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX is een hoogwaardige afbraamschijf die 
geschikt is voor vlak- en kantslijpen. Deze schijf kenmerkt zich door zijn 
uitstekende levensduur. De LONGLIFE Z-MAX afbraamschijven met diktes 
van 7, 8 en 10 mm geven een extra bijzonder hoge vormstabiliteit bij het 

bewerken van lasnaden. 4 mm dikke LONGLIFE Z-MAX afbraamschijven 
worden in het bijzonder gebruikt in de pijpleidingindustrie en bij het bewer-
ken van hoeklasnaden.

Vorm Typenr. Afmeting Specificatie VP

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

* Met „Comfort-Start”-rand

Afbraamschijf
FASTCUT 2in1 voor staal en INOX

Met de PREMIUM*** FASTCUT afbraamschijf wordt het snijvermogen ge-
optimaliseerd en worden er in combinatie met de unieke „Comfort-Start”-
rand een uitstekend werkcomfort en een lange levensduur behaald. 
Al deze eigenschappen garanderen dat de gebruiker beschikt over een 

rendabele en efficiënte methode om zowel staal als roestvast staal com-
fortabel te bewerken. Laat u zich overtuigen door het vermogen en de 
agressiviteit van de FASTCUT afbraamschijf. 

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

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
 
* Met „Comfort-Start”-rand
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Aanbevolen voorraadartikel

Vorm Typenr. DxTxH Specificatie Toegest.  
snelh. 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

TYROLIT verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn 
afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt 
voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en 
Stelliet.

De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 
1F in diameters van 150 tot 350 mm.

Vorm 1 Vorm 1F

Slijpgereedschappen voor automatische zaagscherpmachines 
Voor cirkelzagen en stelliet band- en raamzagen 

Specifi-
catie

Non- 
ferro- 

metalen

Ongelegeerde en laag-
gelegeerde staalsoorten

Hooggelegeerde stalen HSS Roestvrij 
staal

Hard- 
metaal

Tegels Gietijzer Droog 
slijpen

Nat  
slijpen

Ongehard | Gehard Ongehard | Gehard

SA

A

88A, 89A

455A, 765A

52A

Beperkt geschiktZeer geschikt
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Vorm Typenr. Afmetingen Houder Opmerking VP

34064598 50 & 75 R DEMOBOX 1

Het omvangrijke assortiment van TYROLIT bevat kwalitatief hoogstaande 
producten voor uiteenlopende toepassingen, van algemene slijpwerkzaam-
heden tot de fijnbewerking van oppervlakken. De beide opnamesoorten 
passen bij de belangrijkste bevestigingssystemen. 

De QUICK-CHANGE Set omvat SCM discs, grove reinigingsschijven en 
schijven met de specificatie ZA-P48, ZA-P93 en A-P01. Daarnaast worden 
er bijbehorende opnames meegeleverd. 

QUICK-CHANGE DISC Set
Universeel inzetbaar

Typenr. Afmetingen Specificatie Opmerking VP

34270968 50–150 UW + CW DEMOBOX 1

Set geperste compactschijven
Universele toepassing

Met name voor roestverwijdering en reiniging biedt TYROLIT met zijn com-
pactschijvenprogramma een ideaal gereedschap voor het bewerken van 
oppervlakken zonder de geometrie te wijzigen. Compactschijven bestaan 
uit meerlagig geperste vliezen en zijn afhankelijk van het aantal lagen in een 
grove of fijne specificatie verkrijgbaar. 

De set bevat compactschijven voor de haakse slijper, als QUICK-CHANGE 
DISC voor de haakse minislijper, voor de rechte slijper en voor de slijpmo-
len, incl. alle vereiste toebehoren en adapters.  





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

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze 
website onder www.tyrolit.com


