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TYROLIT vedení společnosti ve Schwazu, Rakousko

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. 

Obory podnikání

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.

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. 

Stavebnictví

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

Kámen – keramika – sklo

Na míru přizpůsobené dia-
mantové nástroje a brusná 
řešení v obchodním oboru 
Kámen – keramika – sklo 
vás přesvědčí svou výjimeč-
nou výkonností a kvalitou.
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PREMIUM  ŘEZACÍ KOTOUČ 
CERABOND
2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli

 + Vyšší produktivita 
Speciální konstrukční uspořádání 
umožňuje maximální využití výko-
nu systému.

 + Rychlejší práce 
Díky lepšímu řeznému výkonu lze 
mnohonásobně zkrátit dobu řezání.

 + Nižší náklady 
Jedinečná pojivová technolo-
gie, která je optimalizována pro 
keramickou zrnitost, zabraňuje 
vylamování zrn a prodlužuje život-
nost nástroje.

Pojivový systém CERABOND 
vyvinut společností TYROLIT 
kombinuje ostré keramické zrno 
s jedinečnou pojivovou strukturou. 
Díky tomu se zabraňuje předčasnému 
vylamování zrn a brusný výkon se 
několikanásobně zvýší. Sortiment 

řezacích kotoučů CERABOND se 
speciálně hodí na optimální obrábění 
velmi tvrdých, náročných obrobků 
a plných materiálů. Sortiment je 
synonymem dlouhé životnosti 
a rychlejší práce při maximální 
hospodárnosti. Uvedením 1,0 mm 

řezacího kotouče se systémem 
CERABOND se tato produktová řada 
rozšířila o silného člena. Díky tomu se 
naplnila produktová řada CERABOND 
a je nyní dostupná v specializovaných 
obchodech na celém světě.

PREMIUM  ŘEZACÍ KOTOUČ CERABOND
2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

Film TYROLIT

Film o výrobku najdete 
na portálu YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup
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BASIC  VÝSEK Z VULKANIZOVANÝCH 
VLÁKEN A-B02 V
Na ocel, neželezné kovy a dřevo

 + Maximální hospodárnost 
Velmi dobrý poměr cena/výkon 
obzvláště pro koncové zákazníky s 
menšími objemy práce.

 + Dobrá životnost 
Silnější podložka umožňuje delší 
životnost nástroje

 + Všeobecné použití 
Tento vulkanfíbrový výsek lze 
použít k mnoha různým účelům.

Tento vulkanfíbrový výsek byl vyvinut 
speciálně pro koncové zákazníky, kte-
ří ocení kvalitu a mají nízkou spotřebu 
kotoučů. Nabízí rychlou možnost 

úběru materiálu a komfortní práci při 
nízkém vzniku vibrací. S ohledem 
na jeho směs z oxidu hlinitého je 
možné univerzální použití. V našem 

sortimentu jsou vulkanfíbrové výseky 
dodávány v zrnitostech 24 až 120.

PREMIUM  ŘEZACÍ KOTOUČ CERABOND
2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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  VÝSEK Z VULKANIZOVANÝCH VLÁKEN A-B02 V
Na ocel, neželezné kovy a dřevo

Tvar Obj. číslo Rozměry Zrnitost Bal. j.

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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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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  HRNCOVÉ KARTÁČE
Na ocel

Štětcové kartáče jsou univerzálně použitelnými nástroji. Mezi nejčastěji 
používané kartáče patří zejména hrncové kartáče. V závislosti na druhu 
drátu obdržíte od společnosti TYROLIT vhodný štětcový kartáč pro přísluš-
né pracovní nasazení. Svázané štětcové kartáče můžete použít k přípravě 
povrchu a k odstranění rzi, okují a betonových zbytků. Štětcové kartáče s 

vlnitými dráty je také možno používat k odstraňování rzi a nátěrové hmoty, 
slouží ale i k dokončovacímu obrábění. Naše výrobky se často používají 
také k čištění svarů.

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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  KUŽELOVÉ ŠTĚTCOVÉ KARTÁČE
Na ocel

Tyto štětcové kartáče BASIC* se díky svému tvaru hodí zejména k obrábění 
obtížně přístupných míst. V závislosti na druhu drátu obdržíte od společ-
nosti TYROLIT vhodný štětcový kartáč pro příslušné pracovní nasazení. 
Svázané štětcové kartáče můžete použít k přípravě povrchu a k odstranění 
rzi, okují a betonových zbytků. Štětcové kartáče s vlnitými dráty je také 

možno používat k odstraňování rzi a nátěrové hmoty, slouží ale i k dokon-
čovacímu opracování. Naše výrobky se často používají také k čištění svarů.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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  KULATÉ KARTÁČE
Na ocel

Kulaté kartáče BASIC* se velmi dobře hodí k opracování svarů. V závislosti 
na druhu drátu obdržíte od společnosti TYROLIT vhodný štětcový kartáč pro 
příslušné pracovní nasazení. Svázané štětcové kartáče můžete použít k přípravě 

povrchu a k odstranění rzi, okují a betonových zbytků. Štětcové kartáče s vlnitými 
dráty je také možno používat k odstraňování rzi a nátěrové hmoty, slouží ale i k 
dokončovacímu obrábění. Naše výrobky se často používají také k čištění svarů.

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

34276013 70x15x25-6x30 SM0,3 1

BASIC  HRNCOVÉ STOPKOVÉ ŠTĚTCOVÉ KARTÁČE
Na ocel

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

34276012 24x25-6x68 SM0,3 1

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

BASIC  ŠTĚTCOVÉ KARTÁČE
Na ocel

Štětcové kartáče se hodí zejména pro zvláště obtížně přístupná místa. V 
podobě tohoto výrobku získáte nástroj, který lze používat jak na přímých 
bruskách, tak na vrtačkách. Svázané štětcové kartáče se hodí ke hrubová-
ní, odjehlení, odstraňování okují, matování i čištění. Tyto štětcové kartáče 
se vyznačují velkou flexibilitou. Štětcový kartáč se otevírá odstředivou si-
lou. Zvláště vhodný je také k čištění vnitřku trubek. Vlnité štětcové kartáče 

se hodí k hrubování, odjehlení, odstraňování okují, matování i čištění, k 
odstraňování otřepů a rzi, stejně jako gumy a dalších nečistot na obtížně 
přístupných místech.

Hrncové stopkové štětcové kartáče se hodí pro obtížně přístupná místa. V 
podobě tohoto výrobku získáte nástroj, který lze používat jak na přímých 
bruskách, tak na vrtačkách. Vlnité hrncové stopkové štětcové kartáče se 

hodí k čisticím pracím i k odstraňování nátěrové hmoty, rzi, okují a usaze-
ných nánosů nebo k odjehlení.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

34276011 70x15x19-6x30 SM0,3 1

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

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

BASIC  KULATÉ STOPKOVÉ ŠTĚTCOVÉ KARTÁČE
Na ocel

BASIC  KULATÉ STOPKOVÉ ŠTĚTCOVÉ KARTÁČE
Na nerezovou ocel

Kulaté stopkové štětcové kartáče se hodí pro obtížně přístupná místa. V 
podobě tohoto výrobku získáte nástroj, který lze používat jak na přímých 
bruskách, tak na vrtačkách. Vlnité štětcové kartáče se hodí k odstraňování 

rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a hrubování. Svázané kulaté stopkové 
štětcové kartáče jsou určeny k opracování svarů a k odstraňování okují a 
laku.

Kulaté stopkové štětcové kartáče se hodí pro obtížně přístupná místa. V 
podobě tohoto výrobku získáte nástroj, který lze používat jak na přímých 
bruskách, tak na vrtačkách. Vlnité štětcové kartáče se hodí k odstraňování 
rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a hrubování. Svázané kulaté stopkové 

štětcové kartáče jsou určeny k opracování svarů a k odstraňování okují a 
laku.
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TYROLIT HRUBOVACÍ KOTOUČ

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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  HRUBOVACÍ KOTOUČ
Na ocel

Hrubovací kotouč STANDARD** pro broušení oceli je výkonný hrubovací 
kotouč, který se hodí také k broušení hran a ploch. Z hlediska řezivosti 
optimalizovaný nástroj disponuje dlouhou životností. Již při nízkém přítlaku 

podává kotouč dobrý brusný výkon a dobře se s ním manipuluje.

Funkce "Comfort Start" je nyní dostupná pro kompletní sortiment:

Film TYROLIT

Film o výrobku najdete 
na portálu YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup

 + Nižší pracovní zátěž 
Je vyloučena možnost zničení 
obrobku zapíchnutím nástroje, 
díky čemuž odpadá nutnost 
následných úprav.

 + Vyšší pracovní komfort 
Funkce „Comfort Start“ za-
braňuje zapíchnutí nástroje do 
obrobku, čímž zjednodušuje 
a usnadňuje zahájení práce.

Hrubovací kotouč 
s funkcí a bez funk-
ce Comfort Start 
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

KOTOUČE PRO STOJANOVOU BRUSKU, KERAMICKÉ KONVENČNÍ 
Na neželezné kovy

Speciálně vyvinuté specifikace kotoučů pro čistý řez bez otřepů na stoja-
novou brusku umožňují obrábět neželezné kovy, jako jsou hliník, hliníkové 
slitiny, bronz, měď, měděné slitiny a titan. Vysoce kvalitní karbid křemí-
ku zajišťuje snadné obrábění povrchů a odjehlení obrobků. V důsledku 

minimálního zanášení se krátí čas orovnání  brusného kotouče, příp. se 
prodlouží cykly orovnání.

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

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

PREMIUM  COPÁNKOVÝ KARTÁČ NA POTRUBÍ
Na ocel

PREMIUM  COPÁNKOVÝ KARTÁČ NA POTRUBÍ
Na nerezovou ocel

Copánkové kartáče na potrubí PREMIUM*** byly vyvinuty speciálně pro 
rychlé čištění spojů potrubí. Na potrubí se často kladou vysoké požadavky 
a proto se svářejí ve více krocích. Jednotlivé svary je nutné nejprve očistit, 

než se na ně umístí další svary. Naše copánkové kartáče na potrubí před-
stavují pro tento účel použití spolehlivý a trvanlivý nástroj.

Copánkové kartáče na potrubí PREMIUM*** byly vyvinuty speciálně pro 
rychlé čištění spojů potrubí z nerezové oceli. Na potrubí se často kladou 
vysoké požadavky a proto se svářejí ve více krocích. Jednotlivé svary je 
nutné nejprve očistit, než se na ně umístí další svary. Naše copánkové 

kartáče na potrubí představují pro tento účel použití spolehlivý a trvanlivý 
nástroj.



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


