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TYROLIT hoofdkantoor in Schwaz, Oostenrijk.

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.

Werkterreinen

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.

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. 

Bouw

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

Steen – Keramiek – Glas

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

Non-ferrometalen

Hoogwaardig 
roestvrij staal

Haakse slijper

Rechte slijper

Inhoud

Slijpmolen

Hout

Staal



+ 40 % 
Performance
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PREMIUM  CERABOND- 
DOORSLIJPSCHIJF
2in1 voor staal en roestvrij staal

 + Verhoogde productiviteit 
De bijzondere structuurop-
bouw biedt een maximale 
systeemprestatie.

 + Kortere arbeidsprocessen 
Door de verbeterde agressivi-
teit worden de werktijden sterk 
verminderd.

 + Lagere productiekosten 
De unieke bindingstechnologie, 
die is geoptimaliseerd voor een 
keramische korrel, voorkomt het 
uitbreken van de korrel en zorgt 
voor een langere levensduur van 
het gereedschap.

Het door TYROLIT ontwikkelde 
bindingssysteem CERABOND 
combineert een agressieve 
keramische korrel met een unieke 
bindingsopbouw. Dit voorkomt 
het vroegtijdig uitbreken van de 
korrels en verhoogt de agressiviteit 
aanzienlijk. Het assortiment aan 

CERABOND-doorslijpschijven 
is bijzonder geschikt voor de 
optimale bewerking van zeer 
harde, veeleisende werkstukken en 
massieve materialen. Het assortiment 
staat garant voor een lange 
levensduur en korte werkprocessen 
met een maximaal rendement. Door 

de invoering van de doorslijpschijf 
van 1,0 mm met het CERABOND-
systeem krijgt de productfamilie 
er een sterk lid bij. Hiermee is de 
CERABOND-productlijn voltooid 
en nu wereldwijd verkrijgbaar in de 
vakhandel.

PREMIUM  CERABOND- DOORSLIJPSCHIJF
2in1 voor staal en roestvrij staal

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

41 34241344 115x1,0x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256272 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256157 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256280 115x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256282 115x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34241345 125x1,0x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256273 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256266 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256281 125x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256283 125x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256274 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

TYROLIT Film

Deze film over het pro-
duct vindt u op YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup
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BASIC  GEVULKANISEERDE 
FIBERSCHIJF OP BLISTER A-B02 V
Voor staal, non-ferrometalen en kunststof

 + Het hoogste rendement 
Zeer goede prijs-/prestatieverhou-
ding, met name voor eindklanten 
met een beperkt volume.

 + Goede levensduur 
Lange levensduur van het gereed-
schap dankzij de sterke onderlaag.

 + Algemene toepassing 
Deze Fiberschijf is voor vele 
toepassingen te gebruiken.

Deze vezelschijf is speciaal ontwik-
keld voor kwaliteitsbewuste eindklan-
ten met een laag verbruik. Hij biedt 
de mogelijkheid om snel materiaal te 

verwijderen en comfortabel te werken 
met minimale trilling. De schijf kan 
universeel worden gebruikt dankzij 
het mengsel van aluminiumoxide. De 

vezelschijven uit ons assortiment zijn 
verkrijgbaar in de korrelgroottes 24 
t/m 120.

PREMIUM  CERABOND- DOORSLIJPSCHIJF
2in1 voor staal en roestvrij staal

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

41 34256268 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256275 178x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256276 230x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

42 34256277 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256269 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256284 115x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256285 115x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256278 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256270 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256286 125x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256287 125x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256279 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256271 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15
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BASIC  GEVULKANISEERDE FIBERSCHIJF A-B02 V
Voor staal, non-ferrometalen en kunststof

Vorm Typenr. Afmetingen Korrel VP

DISC V 34286491 115x22 24 5

34286492 115x22 36 5

34286493 115x22 40 5

34286703 115x22 50 5

34286494 115x22 60 5

34286495 115x22 80 5

34286497 115x22 100 5

34286498 115x22 120 5

34286499 125x22 24 5

34286500 125x22 36 5

34286501 125x22 40 5

34286705 125x22 50 5

34286502 125x22 60 5

34286503 125x22 80 5

34286505 125x22 100 5

34286506 125x22 120 5

34286507 180x22 24 5

34286508 180x22 36 5

34286509 180x22 40 5

34286706 180x22 50 5

34286510 180x22 60 5

34286511 180x22 80 5

34286512 180x22 100 5

34286513 180x22 120 5
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Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

11TDW 34275595 60x16xM14 S0,5 1

34275596 75x20xM14 S0,5 1

34275599 100x30xM14 S0,5 1

34275869 60x16xM14 SM0,3 1

34275870 75x20xM14 SM0,3 1

34275961 100x30xM14 SM0,3 1

6TDZ 34275965 65x20xM14 SH0,5 1

34275966 80x25xM14 SH0,5 1

34275967 100x25xM14 SH0,5 1

BASIC  -KOMBORSTELS 
Voor staal

Borstels zijn universeel te gebruiken gereedschappen. Met name kombor-
stels horen tot de meest gebruikte gereedschapsborstels. TYROLIT heeft 
voor u de bij uw werk passende borstel, ingedeeld naar draadsoort. Zo 
gebruikt u borstels met gevlochten draad voor oppervlaktevoorbereiding 
en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten. Met 

borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, 
maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten 
worden echter ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

28KDZR 34276004 100x20xM14 SH0,5 1

34276005 115x27,5xM14 SH0,5 1

28KDW 34276006 100x20xM14 SM0,3 1

34276007 115x27,5xM14 SM0,3 1

BASIC  -KEGELBORSTELS
Voor staal

Deze BASIC*-borstels zijn door hun vorm bijzonder geschikt voor het 
bewerken van moeilijk toegankelijke plekken. TYROLIT heeft voor u de 
bij uw werk passende borstel, ingedeeld naar draadsoort. Zo gebruikt u 
borstels met gevlochten draad voor oppervlaktevoorbereiding en voor het 

verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten. Met borstels voor-
zien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar ook fijne 
bewerkingen uitvoeren. Onze producten worden echter ook vaak gebruikt 
voor het schoonmaken van lasnaden.
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Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

1RDZ 34275969 100x11x22x16 SH0,5 1

34276001 115x11x23x22,2 SH0,5 1

34276002 125x12x25x22,2 SH0,5 1

34276003 178x15x44x22,2 SH0,5 1

BASIC  -RONDBORSTELS 
Voor staal

De Basic*-rondborstels zijn uitermate geschikt voor het bewerken van lasna-
den. TYROLIT heeft voor u de bij uw werk passende borstel, ingedeeld naar 
draadsoort. Zo gebruikt u borstels met gevlochten draad voor oppervlaktevoor-
bereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten. 

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, 
maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden 
echter ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

52TDW 34276010 70x15x25-6x30 S0,3 1

34276013 70x15x25-6x30 SM0,3 1

BASIC  -KOMBORSTELS OP STIFT
Voor staal

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

52PDW 34276009 24x25-6x68 S0,3 1

34276012 24x25-6x68 SM0,3 1

52PDZ 34276015 28x28-6x68 SZ0,25 1

BASIC  -PENSEELBORSTELS  
Voor staal

Penseelborstels zijn uitermate geschikt voor bijzonder moeilijk toeganke-
lijke plekken. Dit gereedschap kunt u zowel op een rechte slijpmachine als 
op een boormachine gebruiken. Gevlochten penseelborstels zijn geschikt 
voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Deze borstels 
vallen op door hun hoge flexibiliteit. De borstel opent zich door de ont-
stane centrifugaalkracht. Ook bijzonder geschikt voor het reinigen van de 

binnenkant van buizen. Penseelborstels met gegolfde draad zijn geschikt 
voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Voor het verwij-
deren van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigin-
gen op moeilijk bereikbare plekken. Penseelborstels met kunststof hebben 
een langere standtijd.

Komborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit 
gereedschap kunt u zowel op een rechte slijpmachine als op een boorma-
chine gebruiken. Komborstels op stift en gegolfde draad zijn geschikt voor 

reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatie-
aanslag, korsten, of voor afbramen.
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Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

52RDW 34276008 70x15x19-6x30 S0,3 1

34276011 70x15x19-6x30 SM0,3 1

52RDZ 34276016 70x6,0x15-6x30 SH0,3 1

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

52RDW 34276014 70x15x19-6x30 E0,3INOX 1

BASIC  -RONDBORSTELS OP STIFT
Voor staal

BASIC  -RONDBORSTELS OP STIFT
Voor roestvrij staal

Rondborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit 
gereedschap kunt u zowel op een rechte slijpmachine als op een boorma-
chine gebruiken. Borstels met gegolfde draad zijn geschikt voor ontroes-
ten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen. Rondborstels op 

stift en gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden 
en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

Rondborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit 
gereedschap kunt u zowel op een rechte slijpmachine als op een boorma-
chine gebruiken. Borstels met gegolfde draad zijn geschikt voor ontroes-
ten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen. Rondborstels op 

stift en gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden 
en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.



+25 % 
Performance
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TYROLIT AFBRAAMSCHIJF

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

27 368002 100x6,0x16 A24S-BF 10

367377 115x6,0x22,23 A24S-BF 10

367771 125x6,0x22,23 A24S-BF 10

367772 150x6,0x22,23 A24S-BF 10

367773 178x6,0x22,23 A24S-BF 10

367775 230x6,0x22,23 A24S-BF 10

STANDARD  -AFBRAAMSCHIJF
Voor staal

De STANDARD**-afbraamschijf voor staal is een krachtige afbraamschijf 
die geschikt is voor vlak- en kantslijpen. Het gereedschap met geoptimali-
seerde snijeigenschappen heeft een lange levensduur. De schijf is agressief 

en makkelijk te hanteren, ook bij een lage aandrukkracht.

Comfort Start is nu beschikbaar op het komplete assortiment:

TYROLIT Film

Deze film over het pro-
duct vindt u op YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup

 + Minder benodigde arbeid 
Het beschadigen van een 
werkstuk door insteken met het 
gereedschap wordt voorko-
men, zodat er geen overbodige 
nabewerkingen vereist zijn.

 + Verhoogd werkcomfort 
Door de “Comfort Start”-functie 
wordt insteken in het werkstuk 
voorkomen en zodoende de 
start eenvoudiger en comforta-
beler gemaakt.

Afbraamschijf 
met en zonder 
Comfort Start
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Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

1 34287482 125x20x32 C46H5AV18 1

34287483 150x20x32 C46H5AV18 1

34287484 150x25x32 C46H5AV18 1

34287485 175x20x32 C46H5AV18 1

34287486 175x25x32 C46H5AV18 1

34287487 175x25x51 C46H5AV18 1

34287488 200x20x32 C46H5AV18 1

34287489 200x25x32 C46H5AV18 1

34287490 200x25x51 C46H5AV18 1

34287491 200x32x51 C46H5AV18 1

SLIJPBOKSCHIJVEN KERAMISCH CONVENTIONEEL 
Voor non-ferrometalen

Een zelf ontwikkelde, vrij snijdende specificatie voor slijpbokschijven maakt 
het mogelijk om non-ferrometalen zoals aluminium, aluminiumlegeringen, 
brons, koper, koperlegeringen en titanium te bewerken. Kwalitatief hoog-
waardig siliciumcarbide maakt het mogelijk om moeiteloos oppervlakten 

te bewerken en werkstukken te ontbramen. Door het minimale vollopen 
van de slijpschijf worden de afdraaiwerktijden verkort en de africhtcycli 
verlengd.

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

1RDZ 34202827 125x6,0x21x22,2 SH0,5 1

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

1RDZ 34202829 125x6,0x21x22,2 E0,5INOX 1

PREMIUM  -RONDBORSTEL VOOR PIJPLEIDINGEN
Voor staal

PREMIUM  -RONDBORSTEL VOOR PIJPLEIDINGEN 
Voor roestvrij staal

De PREMIUM***-pijpleidingborstels zijn speciaal ontwikkeld voor de snelle 
reiniging van leidingen. Vaak worden er zware eisen gesteld aan pijpleidin-
gen en worden deze in meerdere stappen gelast. Afzonderlijke lasnaden 
moeten eerst worden gereinigd voordat er overheen kan worden gelast. 

Onze pijpleidingborstels zijn een betrouwbaar en duurzaam gereedschap 
voor dit soort toepassing.

De PREMIUM***-pijpleidingborstels zijn speciaal ontwikkeld voor de snelle 
reiniging van leidingen van roestvrij staal. Vaak worden er zware eisen 
gesteld aan pijpleidingen en worden deze in meerdere stappen gelast. 
Afzonderlijke lasnaden moeten eerst worden gereinigd voordat er overheen 

kan worden gelast. Onze pijpleidingborstels zijn een betrouwbaar en duur-
zaam gereedschap voor dit soort toepassing.



TYROLIT NV / TYROLIT BV 
Verwelkomingsstraat 17 B-1070 Brussel 
Tel: +32(0)25560800 | Fax +32(0)25216204

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


