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TYROLIT-koncernen 
Ett globalt företag

Handel

En världsomfattande 
försäljning inom affärsom-
rådet Handel, i kombination 
med högkvalitetslösningar 
inom de tre kärnområdena 
kapning, slipning och ytbe-
handling, gör att TYROLIT 
kan erbjuda en starkt 
kundorienterad marknads-
support.

Metall och precision

Produktsortimentet för 
affärsområdet Metall och 
precision erbjuder hög-
teknologiska verktyg för 
många olika användnings-
områden – från precisions-
bearbetning av motorer och 
växellådor till tillverkning av 
kapskivor för stålindustrin. 

Bygg

Inom affärsområdet Bygg 
är TYROLIT ledande sys-
temleverantör för borrsys-
tem, vägg- och vajersågar 
och golvsågar samt för 
ytbehandling av betongmo-
torvägar.

Sten – Keramik – Glas

De skräddarsydda dia-
mantverktygen och slip-
lösningarna inom affärs-
området Sten – Keramik 
– Glas övertygar med sin 
enastående prestanda och 
kvalitet.

Familjeföretaget TYROLIT står sedan 1919 för 
produkter av högsta kvalitet, innovationsförmåga 
och service och är en av världens ledande 
tillverkare av bundna slip-, kap-, såg-, borr- och 
skärpverktyg samt systemleverantör av verktyg 
och maskiner till byggindustrin. 

Experterna på TYROLIT utarbetar dagligen skräddarsydda 
lösningar för kunder världen över och bidrar på så sätt till deras 
affärsframgångar. Med omkring 80 000 tillgängliga produkter 
sätter vi standarden inom olika branscher. 
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En kompetent partner 
inom svetsteknik

En överblick över våra tjänster för svetsteknik

Ökade krav på produktkvalitet, säkerhet och effektivitet 
spelar en viktig roll även inom svetstekniken. Därför har 
vi gjort till vår uppgift att tillhandahålla prisvärda och 
högkvalitativa verktyg i våra kunders dagliga arbete.
Tack vare vår mångåriga erfarenhet och kompetens inom slipning och kapning 
kan vi erbjuda en mängd olika lösningar för förbehandling och efterbearbetning 
av svetsfogar. Dessutom garanterar verktygen från TYROLIT högsta säkerhet, 
produktivitet och livslängd i varje arbetssteg. 

Global närvaro
Kompetens 
och erfarenhet

Innovativa produkter
Kundspecifika 
lösningar



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Global närvaro  
Direkt på plats hos dig 

Global närvaro 
TYROLIT står för ett globalt tänkande och 
agerande. Med världsomfattande försäljning 
i 65 länder och egen produktion i 12 länder på 
fem kontinenter kan vi erbjuda våra kunder alla 
fördelar som ett globalt företag medför.

Lokal tillgänglighet 
Tänker globalt, agerar lokalt – på ditt språk och 
direkt på plats hos dig. På denna devis bygger 
vi relationen till våra kunder. Tack vare lokala 
kontaktpersoner och ett världsomspännande 
team med specialiserade användningstekniker 
kan vi garantera bästa möjliga kundrådgivning 
och förstklassig service.

 + Global närvaro med lokala representanter

 + Korta reaktions- och servicetider

Fördelar för dig
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TYROLITs produktionsplatser
platserna anges endast en gång

TYROLITs återförsäljningsställen
platserna anges endast en gång | inklusive serviceställen
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Kompetens och erfarenhet 
Professionellt industrikunnande

TYROLIT har lång erfarenhet inom flertalet industrigrenar. Över hela 
världen utförs varje dag otaliga små och stora projekt med hjälp 
av våra verktyg. Med innovativa produkter och beprövad kunskap 
hjälper vi kunder över hela jorden att förverkliga sina projekt.

Skeppsbyggnad: 
När man ska bygga container- 
och passagerarfartyg på över 
400 meter behövs en robust 
partner som förstår slutkunder-
nas önskemål. Varje år levererar 
vi mängder av produkter till de 
största varven i världen. Pro-
dukterna används till exempel 
vid ytbehandling, vid kapning 
och bearbetning av rör eller vid 
slipning av svetsfogar.

Vagns- och 
spårbygge: 
Spårnätet för person- och 
godstrafik i Europa är över 
350 000 kilometer långt och 
varje år tillkommer ytterligare 
kilometer. Många kunder 
förlitar sig på TYROLITs 
produkter för en effektiv 
rälsutbyggnad och underhåll. 
Även vid vagnsbygge behövs 
många slipmedel för att det 
hela ska kunna ta fart. 

Rörledningskonstruktion:
Rörledningsnätet för råolja, 
naturgas och vatten har just nu 
en totallängd på cirka 2 miljo-
ner kilometer globalt sett. Med 
användning av våra kapskivor och 
navrondeller hjälper vi tillverkare 
att förbereda rörledningar för 
slutlig sammansvetsning.

Offshore-plattformar: 
Över 30 000 ton stål har använts 
för att bygga en stor borrplatt-
form i havet. Våra kunder ställer 
då särskilt höga krav på sina 
verktygs prestanda och livs-
längd. Oavsett om det gäller 
bearbetning av svetsfogar eller 
slipning av större ytor – TYROLIT 
kan alltid erbjuda ett passande 
högfrekvensverktyg.



Innovativa produkter 
för handel och industri

Med utgångspunkt i de krav som våra kunder från olika 
branscher ställer, tillverkar vi hela tiden nya, högkvalitativa 
och samtidigt extra prisvärda produkter. I fokus för våra 
utvecklingsprojekt står alltid slutanvändaren vars daglig 
 arbete vi vill stötta.

Effekt med system

1. Före slipning. 2. Med normal bindning lossnar det hårda och spröda kornet i förtid. 
3. CERABOND-systemet ger en optimal bindning av det keramiska kornet.

Kom igång med komfort 
För många användare ingår 
navrondeller i standardsortimentet. 
Det som gör våra verktyg så unika 
är att skivans kant är fasad och 
definierad. Vi kallar det ”Comfort 
start”. Slipningen får en mjuk start, 
vilket ger användaren en betydligt 
högre arbetskomfort. På det sättet 
förhindras den typiska spårningen 
i arbetsstycket.

Navrondell med och 
utan ”Comfort start”. 
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Minskar hälsorisken 
I det dagliga arbetet med våra 
verktyg får inte våra kunders hälsa 
äventyras. Med navrondellerna 
från produktserierna SILENTIO och 
VIBSTAR sätter vi sedan många år 
standarden för minskade bullernivåer 
och vibrationsdämpning (minskning 
med upp till 50 %) inom branschen.

TYROLIT CERABOND-
systemet är en ny generation 
högfrekvensverktyg som bygger 
på nästan 100 års erfarenhet. 
Kapskivorna, navrondellerna 

och lamellrondellerna i serien 
CERABOND har en optimal 
kombination av specialbehandlade 
keramikkorn och bindningsstruktur. 
På det sättet förhindras att kornen 

slits av i förtid och full slipeffekt 
garanteras hos varje enskilt korn.



Produktinnovationer från TYROLIT 
Från nyhet till industristandard

SECUR sätter 
en ny säkerhetsstandard
Som första företag i Europa 
producerar TYROLIT 
glasfiberförstärkta kapskivor 
och navrondeller. 

Högre produktivitet och 
supertunna kapskivor
TYROLIT introducerar de första 
supertunna kapskivorna som ger 
kunderna enorma produktivitets- 
och effektökningar än idag.

Mer aggressivitet och ökad 
livslängd med CERABOND
CERABOND-systemet kombinerar 
högkvalitativa keramiska korn med 
innovativ bindningsstruktur. 

TYROJet revolutionerar 
diamantskivorna
Med lasersvetsade segment blev 
det för första gången möjligt att 
använda diamantskivor inom 
torrsågningområdet och vid 
höga varvtal.

Mindre miljöbelastning 
med naturfiberplattor
När TYROLIT introducerade 
naturfiberplattan av juteväv 
kunde miljöbelastningen minskas 
avsevärt tack vare en biologisk 
nedbrytbar kärna.

Mer komfort med  
Comfort start-navrondellen
Den fasade kanten ökar 
arbetskomforten för användarna 
avsevärt och gör det lättare att 
komma igång med arbetet.

1957

1992

2013

1982

2011

2014
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100 % mer effekt med 
lamellrondellen C-Trim
PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM 
har en utmärkt avverkningsförmåga 
och tack vare trimning kan 100 % 
av skivan användas utan att det 
påverkar resultatet.

2016
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Kundspecifika lösningar 
Anpassade för din industri

Här följer en översikt över de slipverktyg som finns för förbehandling och 
efterbearbetning av svetsfogar. På kommande sidor presenteras en detaljerad 
beskrivning och tillhörande användningsområden.

Kunderna ställer olika krav på sitt verktyg, beroende på användning och 
vilka ytresultat de vill uppnå. För bästa möjliga resultat erbjuder därför 
TYROLIT ett brett sortiment för flera olika användningsområden. 

Slipning

Slipning

Slipmedel på underlag

Slipmedel på underlag

Förbehandling

Rengöring

PREMIUM*** navrondell 
PREMIUM*** naturfiberplatta 
PREMIUM*** grovrengöringsskivor

Borstar PREMIUM*** SHIELD konformade borstar 
PREMIUM*** cylindriska borstar

PREMIUM*** SCM 
PREMIUM*** filtstift

PREMIUM*** polerprogram 
PREMIUM*** pressade kompaktskivor 
PREMIUM*** lamellstift 
PREMIUM*** filtrullar 
PREMIUM*** TFC

Slipmedel på underlag

PREMIUM*** SCM 
PREMIUM*** pressade kompaktskivor

Slipmedel på underlag

Slipning

PREMIUM*** lamellrondeller 
PREMIUM*** naturfiberplattor 
PREMIUM*** vulkaniserade fiberskivor 
PREMIUM*** QUICK CHANGE DISC

PREMIUM*** navrondeller 
PREMIUM*** hårdmetallfräs

Slipa 
svetsfogar

Ytbehandling

Ytfinish

ProduktrekommendationAnvändningArbetssteg

PREMIUM*** grovrengöringsskivor



Verktyg  
för svetsteknik
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Förbehandling av svetsfogar

Det som gäller i de flesta fall gäller även vid svetsning: En bra 
förbehandling är helt avgörande för resultatet. I förbehandlingen 
ligger fokus i synnerhet på slipning av faser och borttagning 
av glödspån från arbetsstycket. För att det ska gå snabbt och 
enkelt har vi ett brett produktutbud för material av de mest 
skilda slag.

Slipning av faser och borttagning 
av orenheter
Navrondeller lämpar sig särskilt väl för fasning 
av arbetsstyckets kant till slutlig sammansvetsning. 
Tack vare de höga slipvärdena går förbehandlingen 
snabbt och effektivt. Det som därutöver gör vår 
navrondell så unik är att verktygets kant är fasad och 
definierad. Vi kallar det ”Comfort start”. Slipningen 
får en mjuk start, vilket ger användaren en betydligt 
högre arbetskomfort. 

Förutom navrondeller lämpar sig även grova 
lamellrondeller och naturfiberplattor för slipning av 
faser. Med dessa kan du dessutom ta bort orenheter 
som glödspån från ytorna innan du påbörjar det slutliga 
svetsarbetet. Även grovrengöringsskivor lämpar sig 
utmärkt för förbehandling av ytor.

Proffs på rörledningskonstruktion
I synnerhet inom rörledningskonstruktion, där stora krafter belastar svets-
fogarna, investeras extra mycket tid på förbehandling. Genom att sätta 
dit en V-Groove, en V-formad fördjupning mellan rörändarna går det att 
åstadkomma en svetsfog som går hela vägen runt. För V-Groove används 
främst 4 mm tunna navrondeller.

Typnummer Mått Specifikation Antal

5308 125x4,0x22,23 A36Q-BFX 10

Katalogsida 72
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Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Navrondell CERABOND sidan 71.

PREMIUM  NAVRONDELL
CERABOND 2in1 för stål och rostfritt stål

Form Art nr Mått Specifikation FE

27 34019876 125x7,0x22,23 CA36Q-BFXA 5

34019879 230x7,0x22,23 CA36Q-BFXA 5

PREMIUM  NAVRONDELL
CERABOND 2in1 för stål och rostfritt stål

 + Kortare arbetsprocesser 
Förbättrad avverkningskapacitet 
gör arbetstiderna betydligt kortare.

 + Längre livslängd 
Det unika bindningssystemet förhin-
drar att kornen lossnar i förtid och 
förlänger produktens livslängd.

 + Ökad avverkningskapacitet 
De självskärpande keramiska 
kornen i kombination med vårt 
Cerabondbindningssystem ger 
en maximal materialavverkning 
på arbetsstycket.

TYROLIT CERABOND-systemet 
är en ny generation högfrekvens-
verktyg som bygger på nästan 100 
års erfarenhet. Navrondellerna i 
serien CERABOND har en optimal 

kombination av specialbehandlade 
keramikkorn och bindningsstruktur. 
Rondellens avverkningskapacitet och 
livslängd kan därför hållas på högsta 
nivå. Det unika bindningssystemet 

förhindrar att kornen slits av i förtid 
och garanterar full skärförmåga för 
varje enskilt korn. Den här navron-
dellen är avsedd att användas på stål 
och rostfritt stål.

TYROLIT film

Filmen for produkten 
hittar du på YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup



 

 

 

Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar. 
Navrondell för icke-järnmetall sidan 78, navrondell LONGLIFE sidan 70, lamellrondell LONGLIFE C-TRIM sidan 323.
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Form Art nr Mått Specifikation FE

27 5306 125x4,0x22,23 A30S-BFX 10

Form Art nr Mått Specifikation FE

28N 34239196 125x22,23 ZA60-B 10

34239197 125x22,23 ZA80-B 10

PREMIUM  NAVRONDELL
LONGLIFE för stål

PREMIUM  LAMELLRONDELLER
LONGLIFE för stål och rostfritt stål

Form Art nr Mått Specifikation FE

27 5316 125x7,0x22,23 A36N-BFX 10

PREMIUM  NAVRONDELL
För icke-järnmetall

PREMIUM*** navrondell är specialutvecklad för icke-järnmetaller, vilket för-
hindrar att verktyget sätts igen och minskar risken för att det kör fast eller 
blir slött. Rondellens mycket höga avverkningskapacitet gör att det räcker 
med ett lätt tryck. Tack vare TYROLITs egna recept och tillverkningsmetod 

kan mycket höga slipvärden uppnås vid användning på icke-järnmetall. 
Navrondellerna finns i den höga hårdheten N för yt- och kantslipning och i 
den lägre skärande hårdheten L för ytslipning.

PREMIUM*** LONGLIFE är en högfrekvens-navrondell som lämpar sig för 
yt- och kantslipning. Till exempel ger den 4 mm tjocka navrondellen högsta 
avverkning för rotslipning. I tjocklekarna 7, 8 och 10 mm har LONGLIFE 
navrondell extra, särskilt hög egenstabilitet vid svetsfogsbearbetning.

PREMIUM*** LONGLIFE lamellrondell erbjuder högsta livslängd och 
mycket god avverkningsförmåga. Den här lamellrondellen kan användas 
på höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål men även på olegerade eller 
låglegerade stålsorter. Bearbetning av svetsfogar och slipning av kanter 

och ytor kan göras utan problem, i synnerhet vid användning på kraftfulla 
vinkelslipar. 



 

 

Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Naturfiberplatta sidan 339, grovrengöringsskiva sidan 343.
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Form Art nr Mått Korn Max. varvtal FE

N Disc 712268 125x22 36 12 250 10

712269 180x22 36 8 600 10

Form Art nr Mått Specifikation Färg Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

28 VL GR 898017 125x22,23 C GROV SVART 9 800 7 800 5

PREMIUM  CA-P93 N NATURFIBERSKIVA
För stål och rostfritt stål

PREMIUM  GROVRENGÖRINGSSKIVA
Universell användning

TYROLIT NATURFIBERSKIVA är en ny unik slipskiva som kombinerar 
avverkningskapacitet med hög arbetskomfort. Den ger ett konstant högt 
resultat på stål och icke-järnmetall. Lång livslängd och miljövänlig kärna 
av jutefiber ger bästa möjliga effekt. Någon extra stödskiva behövs inte ef-
tersom den redan är integrerad i produkten. Naturfiberkärnan kan trimmas 

och ger därmed överlägset längre livslängd än andra skivor. Användaren 
sparar därmed tid och höga kostnader.

Med TYROLIT grovrengöringsskiva kan du enkelt ta bort rost, färg, lack 
och grundfärg från arbetsstycket. De porösa nylonfibrerna som har be-
handlats med aggressiva slipmedel, klarar av allt. Samtidigt förhindrar de 
att skivan täpps till och belastas. Skivan ger användaren tillgång till tyst, 

icke-påfrestande slipning i kombination med låg värmeutveckling.



Rengöring av svetsfogar

Efter svetsning måste svetsfogarna i regel rengöras från 
glödspån och anlöpningsfärg. Det är nödvändigt att rengöra 
fogen, både av optiska och av korrosionstekniska skäl. 
Beroende på önskat slutresultat för arbetsstycket kan 
arbetssteget ta olika lång tid.

Typnummer Mått Specifikation Antal

734693 178 x 7,0 x 22,23 A30Q-BF PIPE 10

Mellanrengöring av svetsfogar
Sammansvetsningar av rörledningar kan i de flesta fall inte genomföras i 
ett enda arbetssteg. För att det ska gå att placera flera svetsfogar ovanpå 
varandra måste varje enskilt skikt först rengöras. För snabb rengöring av 
fördjupningar från slagg och glödspån har TYROLIT utvecklat navrondellen 
BASIC* PIPELINER.

Borttagning av glödspån 
och anlöpningsfärg
Vid ren efterbearbetning av svetsfogar är rengöring 
det första steget. För det ändamålet har vi ett brett 
sortiment av verktygsborstar för alla typer av maskiner 
och ett stort urval av filt- och grovrengöringsskivor 
i olika specifikationer. 

Verktygsborstar lämpar sig framför allt för borttagning av 
hårt fastsittande glödspån och slagg på svårtillgängliga 
ställen, t.ex. i rörkopplingar efter den första svetsningen. 
Trådarnas kemiska och mekaniska egenskaper samt 
borstarnas beskaffenhet ger mycket goda putsresultat 
och lång livslängd.
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Katalogsida 75
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Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
SHIELD konformad borste sidan 145.

PREMIUM  SHIELD SKÅLBORSTAR
För rostfritt stål

Form Art nr Mått Specifikation Max. varvtal FE

28KDZ 34023817 100x20xM14-2  S0,5 15 000 1

PREMIUM  
SHIELD SKÅLBORSTAR
För rostfritt stål

 + Brett sortiment 
Beroende på applikation finns 
våra borstar tillgängliga med 
vriden och korrugerad tråd.

 + Förbättrad arbetssäkerhet 
Plastflikarna skyddar mot  
trådbrott och damm.

 + Inga begränsningar 
Det transparenta skyddet gör 
arbetet säkrare samtidigt som 
användaren inte begränsas. 
Platser som tidigare varit 
svåra att nå är inte längre ett 
problem tack vare de mjuka 
plastflikarna.

Med SHIELD avsmalnade borstar kan 
TYROLIT tillhandahålla ett skydds-
skikt i plast mot damm och trådbrott 
som även är användarvänligt. Det 
transparenta skyddsskiktet skymmer 

inte arbetsstycket. Verktyget används 
ofta för att rengöra svetsar och lättare 
avgradning. Verktygets form gör det 
enkelt att bearbeta hörn och kanter. 
SHIELD-borstar finns tillgängliga 

i olika design och trådtyper samt 
erbjuder högsta säkerhetsnivå vid 
bearbetning av rostfritt stål.



 

 

 

Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Cylindrisk borste sidan 148, grovrengöringsskiva sidan 343, SCM sidan 348.

RENGÖRING 16

PREMIUM  CYLINDRISKA BORSTAR
För rostfritt stål

De cylindriska PREMIUM*** borstarna lämpar sig väl för bearbetning av 
svetsfogar. Beroende på trådtyp finns det alltid borstar från TYROLIT som 
passar ditt arbete bäst. Borstar med tvinnad tråd använder du för ytbered-
ning och för borttagning av rost, glödspån och betongrester.

Borstar med korrugerad tråd använder du också för borttagning av rost 
och färg men även för finbearbetning. Ofta används våra produkter också 
för rengöring av svetsfogar.

Form Art nr Mått Specifikation Max. varvtal FE

1RDZ 34202829 125x6x21x22,2 E0,5INOX PIPE 12 000 1

Form Art nr Mått Specifikation Färg Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

28 VL GR 34206237 125x22,2 A EX. GROV BLÅ 9 800 7 800 5

PREMIUM  SCM
Universell användning

I och med det nya TYROLIT SCM-programmet har TYROLIT tagit ännu ett 
steg mot bättre lönsamhet. Arbetsstyckets bearbetningstid kan på så sätt 
minskas avsevärt. Huvudargumentet är att 1 till 3 arbetssteg kan sparas 
in. Den snabba och höga avverkningsförmågan bidrar effektivt till att 
minska oregelbundenheter, avlägsna anlöpningsfärg, polera ytor, rengöra 
och avverka svetsfogar. Ytterligare en fördel med SCM är möjligheten till 

avgradning av verktygskanter utan extra materialavverkning. Dessutom är 
TYROLIT SCM-programmet överlägset i fråga om livslängd, ytterligare ett 
bevis för hur lönsam produkten verkligen är.

Form Art nr Mått Specifikation Färg Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

Disc 34047727 125x22 GROV BRUN 12 000 7-8 500 20

34047732 125x22 MED RÖD 12 000 7-8 500 20

PREMIUM  GROVRENGÖRINGSSKIVA
Universell användning

Med TYROLIT grovrengöringsskiva kan du enkelt ta bort rost, färg, lack 
och grundfärg från arbetsstycket. De porösa nylonfibrerna som har be-
handlats med aggressiva slipmedel, klarar av allt. Samtidigt förhindrar de 
att skivan täpps till och belastas. Skivan ger användaren tillgång till tyst, 

icke-påfrestande slipning i kombination med låg värmeutveckling.



 

Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Pressade kompaktskivor sidan 354.

RENGÖRING 17

PREMIUM  PUTS- OCH GRADNINGSSKIVOR, PRESSADE
Universell användning

Med puts- och gradningsskivor skivor från TYROLIT kan särskilt svåråt-
komliga platser och hörn nås oavsett arbetsstycke. De här flexibla produk-
terna påverkar inte arbetsstyckets ytgeometri på något sätt och uppnår 
alltid önskad ytstruktur. Kall slipning, mindre beläggningar och goda 
ytresultat ger dem en klar fördel över konventionella verktyg. Passande 

användningsområden är främst avgradning, rengöring, blekning, finputs-
ning och bearbetning av svetsfogar. Pressade skivor kan användas för att 
enkelt bearbeta och strukturera material.

Form Art nr Mått Specifikation Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

34190206 152x3,0x25,4 2 C FIN 5 000 3 000 16

34190209 152x3,0x25,4 6 A MED 5 000 3 000 16



SLIPA SVETSFOGAR 18

Slipning av svetsfogar

Om arbetsstycket ska bearbetas vidare efter svetsningen 
måste fogen slipas av optiska och funktionella skäl. 
Det handlar i huvudsak om att skapa släta övergångar 
mellan fog och arbetsstycke.
I grunden ska man se till att bearbetningen av svetsfogarna, oavsett tjocklek 
eller storlek, inleds med finaste möjliga kornighet när det finns behov av en 
senare ytförbättring. Det är först när avverkningsförmågan inte är tillräcklig på 
grund av för kraftig svetsfog som den näst grövsta kornigheten ska användas 
istället. Då minskar tiden för efterarbetet betydligt.

Enkel borttagning av svetsfogar
I vårt produktsortiment finns det många möjligheter 
för en snabb och enkel avverkning. För avverkning 
av stora svetsfogar rekommenderar vi navrondeller, 
lamellrondeller och fiberskivor som finns i olika 
kornstorlekar. 

Vi rekommenderar hårdmetallfräsar för att komma 
åt svårtillgängliga svetsfogar. Våra fräsar tillverkas av 
utprovade, högkvalitativa hårdmetallsorter i de allra 
modernaste CNC-slipmaskinerna.

Typnummer Mått Specifikation Antal

34190207 152 x 3 x 25,4 3C FIN 10

Slipning av rena kälsvetsar
Med de pressade slipmedlen i vårt sortiment kan du komma åt särskilt 
svåråtkomliga skrymslen och vrår på alla arbetsstycken. Särskilt kälsvetsar 
kan med lätthet bearbetas med dessa mycket flexibla verktyg utan att 
ytan skadas.

Katalogsida 354
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Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Lamellrondell LONGLIFE C-Trim sidan 323, navrondell LONGLIFE sidan 70.

PREMIUM  LAMELLRONDELLER
LONGLIFE för stål och rostfritt stål

Form Art nr Mått Specifikation FE

28N 34239195 125x22,23 ZA40-B 10

34239196 125x22,23 ZA60-B 10

34239197 125x22,23 ZA80-B 10

PREMIUM  LAMELLRONDELLER
LONGLIFE för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** LONGLIFE lamellron-
dell erbjuder högsta livslängd och 
mycket god avverkningsförmåga. Den 
här lamellrondellen kan användas på 

höglegerade stålkvaliteter och rostfritt 
stål men även på olegerade eller 
låglegerade stålsorter. Bearbetning 
av svetsfogar och slipning av kanter 

och ytor kan göras utan problem, i 
synnerhet vid användning på kraftfulla 
vinkelslipar.

 + Maximal livslängd 
PREMIUM*** LONGLIFE 
ger högre livslängd med 
samma slipresultat.

 + Kraftig konstruktion 
Tack vare ett större antal 
tätt placerade lameller 
klarar denna rondell även 
de största belastningarna.

 + Enastående 
avverkningsresultat 
Förutom lång livslängd får 
du även mycket bra resultat 
i fråga om avverkning.

Form Art nr Mått Specifikation FE

27 5314 125x7,0x22,23 A30S-BFX 10

TYROLIT film

Filmen for produkten 
hittar du på YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup

PREMIUM  NAVRONDELL
LONGLIFE för stål

PREMIUM*** LONGLIFE är en högfrekvens-navrondell som lämpar sig för 
yt- och kantslipning. Till exempel ger den 4 mm tjocka navrondellen högsta 

avverkning för rotslipning. I tjocklekarna 7, 8 och 10 mm har LONGLIFE 
navrondell extra, särskilt hög egenstabilitet vid svetsfogsbearbetning.



 

 

 

Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar. Navrondell CERABOND sidan 71, navrondell för icke-järnmetall 
sidan 78, naturfiberplatta sidan 339.
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PREMIUM  NAVRONDELL
CERABOND 2in1 för stål och rostfritt stål

TYROLIT CERABOND-systemet är en ny generation högfrekvensverktyg som 
bygger på nästan 100 års erfarenhet. Navrondellerna i serien CERABOND har 
en optimal kombination av specialbehandlade keramikkorn och bindnings-
struktur. Rondellens avverkningskapacitet och livslängd kan därför hållas på 

högsta nivå. Det unika bindningssystemet förhindrar att kornen slits av i förtid 
och garanterar full skärförmåga för varje enskilt korn. Den här navrondellen är 
avsedd att användas på stål och rostfritt stål. 

PREMIUM  CA-P93 N NATURFIBERSKIVA
För stål och rostfritt stål

TYROLIT NATURFIBERSKIVA är en ny unik slipskiva som kombinerar 
avverkningskapacitet med hög arbetskomfort. Den ger ett konstant högt 
resultat på stål och icke-järnmetall. Lång livslängd och miljövänlig kärna 
av jutefiber ger bästa möjliga effekt. Någon extra stödskiva behövs inte 

eftersom den redan är integrerad i produkten. Naturfiberkärnan kan trim-
mas och ger därmed överlägset längre livslängd än andra skivor. Använda-
ren sparar därmed tid och höga kostnader.

Form Art nr Mått Korn Max. varvtal FE

N Disc 712268 125x22 36 12 250 10

712269 180x22 36 8 600 10

SIABITE 4515 FIBERRONDELL
För stål och rostfritt stål

Användning av fiberrondeller är en mycket enkel och snabb lösning för att 
avlägsna material. Genom låga vibrationer blir rondellen bekväm att använ-
da. Denna fiberrondell har utformats för användning på stål och rostfritt stål 

och är tillverkad med keramiska korn för aggressiv avverkning. Fiberrondel-
len finns tillgänglig i vårt sortiment i grovlek 24 till 120 korn.

Form Art nr Mått Korn Max. varvtal FE

V Disc 553390 125x22 36 8 600 50

553391 125x22 50 12 200 50

553393 125x22 60 12 200 50

Form Art nr Mått Specifikation FE

27 34019876 125x7,0x22,23 CA24Q-BFK 5

34019879 230x7,0x22,23 CA24Q-BFK 5

Form Art nr Mått Specifikation FE

27 5316 125x7,0x22,23 A36N-BFX 10

PREMIUM  NAVRONDELL
För icke-järnmetall

PREMIUM*** navrondell är specialutvecklad för icke-järnmetaller, vilket för-
hindrar att verktyget sätts igen och minskar risken för att det kör fast eller 
blir slött. Rondellens mycket höga avverkningskapacitet gör att det räcker 
med ett lätt tryck. Tack vare TYROLITs egna recept och tillverkningsmetod 

kan mycket höga slipvärden uppnås vid användning på icke-järnmetall. 
Navrondellerna finns i den höga hårdheten N för yt- och kantslipning och i 
den lägre skärande hårdheten L för ytslipning.



 

 

 

Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Hårdmetallfräs sidan 123, Quick Change Disc sidan 370.
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Användning av fiberrondeller är en mycket enkel och snabb lösning för att 
avlägsna material. Genom låga vibrationer blir rondellen bekväm att använ-
da. Denna fiberrondell har utformats för användning på stål och rostfritt stål 

och är tillverkad med zirkonium- aluminiumoxidmix. Fiberrondellen finns 
tillgänglig i vårt sortiment i grovlek 24 till 120 korn.

Form Art nr Mått Korn Max. varvtal FE

V Disc 982285 125x22 36 12 200 50

982050 125x22 50 12 200 50

985082 125x22 60 12 200 50

PREMIUM  HÅRDMETALLFIL
För stål

TYROLIT hårdmetallfiler produceras i moderna CNC-slipmaskiner. Resultatet 
är ett högeffektivt precisionsverktyg som ger optimala slipresultat. Den 
särskilt utvecklade skivgeometrin ger dig längsta möjliga livslängd och bästa 
resultat för alla ståltyper. Den slipande filprofilen är extra långspånig och 

säkerställer en hög avslipningsvolym. Den lägre värmeutveckling skyddar 
hårdmetallfilen och arbetsstycket.

Form Art nr Mått Specifikation FE

52WRC 34213585 13x25-6x70 SC 1

PREMIUM  ZA-P48 PE Y KVICKRONDELL
För stål och rostfritt stål

Med TYROLIT KVICKRONDELLER sparar du mycket tid. Med den här 
specifikationen får du en produkt med maximal avverkningsförmåga som 
samtidigt har lång livslängd. Detta är möjligt tack vare zirkonkorund och 
keramisk korund i kombination med produktens treskiktssammansättning.

Dessutom får du en produkt med hög hållbarhet, mindre kornnötning och 
högre kantstabilitet.

Form Art nr Mått Korn Max. varvtal FE

QDisc-R 112401 50 36 25 000 50

SIARON 4819 FIBERRONDELL
För stål
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Ytbehandling

Efter slipning av svetsfogar finns ofta råa ytor och repor kvar. 
För att få en enhetlig ytstruktur måste dessa först tas bort och 
ytan jämnas ut.
Använd inte ett grovkornigt verktyg mer i detta steg. Försök istället att ta bort 
djupa repor steg för steg med allt finare produkter. Beroende på vilka krav 
som finns på verktyget måste man arbeta med motsvarande kornighet och 
finhetsgrad. Hur maskinen förs över ytan kan också vara avgörande för resultatet. 
Ju långsammare, desto mindre oregelbundenheter.

Borttagning av svetsspår och repor

Det bästa sättet att ta bort oregelbundenheter och 
repor är att använda filtprodukter. De kan användas 
på alla material och finns till många olika maskiner. 

TYROLIT SCM-programmet kombinerar en hög skär-
förmåga och lång livslängd för att optimal ytkvalitet ska 
kunna uppnås. De kan bespara dig upp till två eller tre 
arbetssteg. Med vårt sortiment av filt- och lamellstift 
kan du dessutom utföra arbeten på alla ytor med extra 
hög precision.

Typnummer Mått Specifikation Antal

94210 100 x 100 x 19,1 S4 A MYCKET FIN 1

Förbehandling av stora ytor
Valsar på satineringsmaskiner är mycket populära vid förbehandling av 
stora ytor. De tar bort svetsspår, repor och oxidationsrester utan problem. 
Dessa utvecklade spiralvalsar har en patenterad form som möjliggör ett 
mycket enkelt och komfortabelt arbete utan sidoböjningar. På det sättet 
undviks typiska märken från valsen i arbetsstycket.

Katalogsida 407
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Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
SCM sidan 348, filtstift sidan 381.

PREMIUM  SCM
Universell användning

PREMIUM  SCM
Universell användning

 + Märkbar kostnadsminskning 
Färre arbetssteg innebär också 
lägre verktygskostnader.

 + Minskad tidsåtgång 
Lång livslängd och 1 till 3 färre 
arbetssteg gör att tidsåtgången 
minskar betydligt.

 + En skiva – 3 möjligheter 
Det uttagbara hålet i mitten gör att 
skivan kan användas på tre olika 
stödskivor.

I och med det nya TYROLIT 
SCM-programmet har TYROLIT tagit 
ännu ett steg mot bättre lönsamhet. 
Arbetsstyckets bearbetningstid kan 
på så sätt minskas avsevärt. Huvud-
argumentet är att 1 till 3 arbetssteg 
kan sparas in. Den snabba och höga 

avverkningsförmågan bidrar effektivt 
till att minska oregelbundenheter, 
avlägsna anlöpningsfärg, polera ytor, 
rengöra och avverka svetsfogar. 
Ytterligare en fördel med SCM är möj-
ligheten till avgradning av verktygs-
kanter utan extra materialavverkning. 

Dessutom är TYROLIT SCM-program-
met överlägset i fråga om livslängd, 
ytterligare ett bevis för hur lönsam 
produkten verkligen är.

Form Art nr Mått Specifikation Färg Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

Disc 34047727 125x22 GROV BRUN 12 000 7-8 500 20

34047733 125x22 FIN BLÅ 12 000 7-8 500 20

PREMIUM  SLIPNYLONROTOR
För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

TYROLIT slipnylonrotor har hög anpassningsförmåga och säkerställer 
att ytans egenskaper inte förändras. TYROLIT har utökat PREMIUM*** 
sortimentet med ytterligare 29 typer för att kunna erbjuda fler kornstorlekar 
och mått.

Det stora antalet korngraderingar möjliggör flera olika ytstrukturer och 
ytjämnheter. TYROLIT slipnylonrotor finns även med slipduk för att uppnå 
högre materialavverkning och grövre ytstruktur.

Form Art nr Mått Korn Specifikation Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

52LA VL-C 148718 50x50-6x40 120 A MEDIUM 8 000 6 000 10
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Med goda förberedelser minskar arbetstiden
Använd TYROLIT SCM-programmet och bespara dig upp till tre 
arbetssteg. Med bara en produkt kan du glanspolera, rengöra 
och få en optimal ytfinish på samma gång. Ju finare skivans 
utförande är, desto finare blir också ytan. Dessutom underlättar 
skivans form arbetet på flera olika stödrondeller. Skivan kan 
användas på alla tre stödrondellerna som finns i vårt sortiment 
tack vare det uttagbara hålet i mitten.

Ytfinish och polering

Efter att reporna tagits bort och ytan jämnats ut kan man arbeta 
med att få den perfekta finishen. Här kan du välja mellan en matt, 
jämn ytstruktur och högglanspolering, så kraven på det passande 
slipmedlet kan skilja sig åt betydligt. 
Förutom en hög maskinkvalitet och kvaliteten på filt- och lamellskivor är en viktig 
förutsättning vid polering av metallytor att arbetet utförs med precision och stort kunnande. 
Ofta är det nödvändigt att utföra flera arbetssteg för att få det önskade resultatet. 
Vid polering ska man också tänka på att ta bort det fina slipdamm som genereras 
eftersom det annars kan fungera som oönskat slipmedel och påverka resultatet.

Få den perfekta ytan

Oavsett om ytan är avmattad eller polerad finns det ett 
passande verktyg för önskat resultat i vårt sortiment. 
Välj mellan olika filtprodukter för vinkelslip och 
rätvinklig slipmaskin för snabb manuell bearbetning. 
Produkter som TYROLIT Fast Change-skivor eller de 
klassiska filtprodukterna lämpar sig också bra för att 
ge arbetsstycket en perfekt spegelglans.

Typnummer Mått Utförande Färg Max. varvtal Rekomm. varvtal Antal

34047733 125 x 22 MYCKET FIN BLÅ 12 000 7 000 – 8 500 10

Katalogsida 348
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Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Polerprogram sidan 362.

PREMIUM  POLERPROGRAM
Tre steg till spegelglans

 + Steg 2 
Förbehandla ytan som ska 
poleras med PREMIUM*** 
FÖRPOLERINGSRONDELL. 
Skivan anpassar sig optimalt efter 
ytan och lägger en perfekt grund 
för poleringen.

 + Steg 1 
Ta bort stora repor med PREMIUM*** 
LAMELLRONDELL SCM skivan. Den fler-
dimensionella lamellsammansättningen re-
ducerar igensättning och beläggningar och 
förhindrar oönskade materialmissfärgningar.

 + Steg 3 
Med PREMIUM*** 
POLERRONDELL får du en 
perfekt spegelglans i sista 
steget. Olika sorters slippasta 
finns för bearbetning av olika 
typer av material. 

Med TYROLIT POLERPROGRAM 
får du en perfekt spegelyta i endast 
några få steg. Skivan har en livs-
längd över genomsnittet eftersom 

igensättning och beläggningar 
förhindras. De speciella lamellerna 
ger en mycket kall slipyta, vilket 
garanterar en utmärkt ytkvalitet. Även 

arbetsskyddet är mycket högt tack 
vare låg värmeutveckling, bullerexpo-
nering och dammbildning. 

PREMIUM  POLERPROGRAM
Tre steg till spegelglans

Art nr Form Mått Specifikation Art nr FE

52433 28PCA 125x22,23 MEDIUM 742153 1

28PUA 125x22,23 FINE-P 742384 1

28PWA 125x22,23 SHF 742375 1

90 PP 30x20x90 S-POLISH 741291 2



 

  

 

YTFINISH OCH POLERING 26

Alla artiklar som vi rekommenderar finns i vår katalog i samtliga tjocklekar och diametrar.  
Pressade kompaktskivor sidan 354, lamellstift sidan 382.

PREMIUM  SLIPDUKSROTOR
För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

SLIPNYLONRULLAR
Universell användning

De här verktygen anpassar sig optimalt till varje arbetsstyckes kontur 
genom sin flexibilitet. Rotorns radiellt placerade lameller kan användas på 
olika material och medger ett noggrant arbete för olika tillämpningar som 
mattslipning, förpolering och rengöring av ytor.

De högflexibla lamellerna löser även problemet med att bearbeta svåråt-
komliga ställen.

Slipnylonrullar används för rengöring och ytstruktur med hjälp av maskin 
eller handslipning. Ett brett utbud av specifikationer erbjuder användaren 
en mängd olika yfinish. Sortimentet sträcker sig från grova specifikationer 

för rengöringsarbeten till putsarbeten.

Form Art nr Mått Korn Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

52LA-C 433020 50x30-6x40 240 16 000 11 000 10

816920 40x20-6x40 240 20 000 13 000 10

Form Art nr Mått Motsvarar korn Specifikation Färg FE

Rulle 957377 100x10m P220 A COARSE RÖDBRUN 1

PREMIUM  PUTS- OCH GRADNINGSSKIVOR, PRESSADE
Universell användning

Med puts- och gradningsskivor skivor från TYROLIT kan särskilt svåråt-
komliga platser och hörn nås oavsett arbetsstycke. De här flexibla produk-
terna påverkar inte arbetsstyckets ytgeometri på något sätt och uppnår 
alltid önskad ytstruktur. Kall slipning, mindre beläggningar och goda 
ytresultat ger dem en klar fördel över konventionella verktyg. Passande an-
vändningsområden är främst avgradning, rengöring, blekning, finputsning 

och bearbetning av svetsfogar. Pressade skivor kan användas för att enkelt 
bearbeta och strukturera material.

Form Art nr Mått Specifikation Max. varvtal Rekomm. varvtal FE

1UW 34190207 152x3x25,4 3 C FIN 5 000 3 000 16
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Med SIATOP 1815 kan du byta rondell mycket snabbt tack vare Siafast 
kardborresystem. Det tunna pappret gör rondellen idealisk för att använda 
till efterbehandling. Produkten ger en exceptionell  jämn yta på metaller, 

lacker, kompositer, marmor och sten. Igensättning  minskas, vilket ökar 
produktens livstid.

Form Art nr Mått Korn Max. varvtal FE

DISC 7012 150 40 8 800 50

14342 150 60 8 800 50

7016 150 120 8 800 50

SIATOP 1815
För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall
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20
05

95
33

-S
V-

09
16


