
TYROLUTION
JOIN THE

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

Sedan den 1 april 2018 är de supertunna skivornas värld 
inte längre vad den en gång var. En ny tidsålder har börjat. 
En tidsålder då metallarbetarna äntligen kan få vad de 
förtjänar:

Det ultimata vapnet mot all metall.

EN NY ERA 
HAR BÖRJAT!

  NYHETER FÖR ALLA TYROLUTION-ANHÄNGARE  



BEST

CLASS
IN

Oavsett om det är för extrema användningsområden, 
för dagligt bruk eller bara som basprodukt har konkur-
rensen inget att sätta upp emot Tyrolution.

TYROLIT – 
ALLTID TOPP

TYROLUTION ÄR HÄR – 
FÖR EN BÄTTRE FRAMTID!

KVALITETSLINJER INOX LONGLIFE 2IN1 ICKE-JÄRNMETALL ICKE-JÄRNMETALL/STEN

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

STANDARD + 60 % NEW NEW - -

BASIC + 35 % - + 35 % - -

18 månader efter introduktionen av den nya produktserien kommer det gamla sortimentet av supertunna kapskivor att upphöra.

•  Stål 
•  2in1 stål och rostfritt stål
•  Rostfritt stål
•  Icke-järnmetall
•  Sten

•  Stål 
•  2in1 stål och rostfritt stål
•  Rostfritt stål

•  2in1 stål och rostfritt stål
•  Rostfritt stål

Det finns goda nyheter från Tyrolution-högkvarteret. Eller inte bara 
goda, utan helt fantastiska! 

Intensivt utvecklingsarbete av våra bästa medarbetare har lett till att me-
tallarbetare nu kan få tillgång till en hel ny serie av supertunna kapskivor. 
Och det med upp till 60 % bättre kvalitet!

Tre kvalitetslinjer för lyckat resultat!

• arbeta utan kraftansträngning

• bättre ytfinish 

• precisa snitt

• mycket lite vibrationer

• knappt något buller, lite smuts

• högre skärhastighet



BAKSLAG NU ETT  
MINNE BLOTT!
Verktyget arbetar utan kick-back-effekt och tendens att  
fastna, med 30 procent mindre dammalstring. En extra  
ljud- och vibrationsdämpning gör de supertunna kapskivorna 
från TYROLIT till säkra och bekväma verktyg.

Kapskivor
rostfritt stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332800 115 × 0,75 × 22,23 A60R-BFP 25

34332801 125 × 0,75 × 22,23 A60R-BFP 25

34332802 115 × 1,0 × 22,23 A60R-BFP 25

34332803 125 × 1,0 × 22,23 A60R-BFP 25

34332804 115 × 1,6 × 22,23 A46R-BFP 25

34332805 125 × 1,6 × 22,23 A46R-BFP 25

34332806 150 × 1,2 × 22,23 A46R-BFP 25

34332807 150 × 1,6 × 22,23 A46R-BFP 25

34332808 178 × 1,6 × 22,23 A46R-BFP 25

34332809 230 × 1,9 × 22,23 A46R-BFP 25

34332810 230 × 2,0 × 22,23 A30R-BFP 25

ROSTFRITT STÅL
INGET MOTSTÅND!

Med PREMIUM -kapskivorna för rostfritt stål (0,75 till 2,0 mm  
i tjocklek) får du högre effekt och betydligt mindre verktygssli-
tage på en och samma gång. Det är ett av de starkaste  
Tyrolution-verktygen och lämpar sig framförallt för tunna 
plåtar, profiler och rör men lika bra även för armeringsjärn.

Och kapskivan ger dessutom en enkel bearbetning vid 
mindre dimensioner, på stavar och på korrosions- eller 
syrabeständigt rostfritt stål.

DE SUPERTUNNA PREMIUM -kapskivorna 
för rostfritt stål suveräna. Du slipper bland 
annat onödigt efterarbete som rengöring och 
avgradning.

VAD INNEBÄR DET HÄR FÖR  
FRAMTIDEN?

 + ingen korrosionsbildning, punktfrätning eller minskad 
utmattningshållfasthet

 + markant ökad livslängd och skärförmåga, vilket märks extra 
tydligt på snittkanten
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Bästa resultatet och kortare kaptider 
från första snittet.

INGA KOMPROMISSER.
 + tydligt ökad produktivitet 

 + minskad avfallsmängd

 + mätbart högre livslängd och skärförmåga

DE SENASTE NYHETERNA:

... högsta arbetskomfort ... precisa arbeten – exakta snitt ... 
liten termisk belastning ... bättre ytfinish ... låg gradbildning ... 
snabbt resultat ... inget efterarbete ...

Jämfört med andra PREMIUM-skivor har TYROLIT  
PREMIUM -kapskivorna högre effekt och betydligt  
mindre verktygsslitage. Med en tjocklek på 1,0 till 1,6 mm 
passar de här supertunna kapskivorna för alla typer av stål 
och imponerar med ett utmärkt resultat.

Supertunna PREMIUM -kapskivor 
LONGLIFE för stål – så heter vår produktlinje 
med extra lång livslängd.

LÄNGE LEVE  
TYROLUTION!

Kapskivor
LONGLIFE för stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332576 115 × 1,0 × 22,23 A60S-BFP 25

34332755 115 × 1,6 × 22,23 A46S-BFP 25

34332754 125 × 1,0 × 22,23 A60S-BFP 25

34332756 125 × 1,6 × 22,23 A46S-BFP 25

34332757 150 × 1,2 × 22,23 A46S-BFP 25

34332758 150 × 1,6 × 22,23 A46S-BFP 25

34332759 178 × 1,6 × 22,23 A46S-BFP 25

34332760 230 × 1,9 × 22,23 A46S-BFP 25

34332771 230 × 2,0 × 22,23 A30S-BFP 25
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Med de supertunna PREMIUM -kapskivorna 2in1 för stål rostfritt stål får du 
högre effekt och betydligt mindre verktygsslitage på en och samma gång. 

De här kapskivorna ger inte bara en påtaglig produktivitetsökning utan leder 
även till ett miljövänligare arbete tack vare att avfallet minskar.

Kapskivor
2in1 för stål och rostfritt stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332791 115 × 1,0 × 22,23 A60Q-BFP 25

34332792 125 × 1,0 × 22,23 A60Q-BFP 25

34332793 115 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFP 25

34332794 125 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFP 25

34332795 150 × 1,2 × 22,23 A46Q-BFP 25

34332796 150 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFP 25

34332797 178 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFP 25

34332798 230 × 1,9 × 22,23 A46Q-BFP 25

34332799 230 × 2,0 × 22,23 A30Q-BFP 25

YTTERLIGARE SKÄL FÖR ETT LYCKAT  
RESULTAT:

 + Lönsamhet: längre livslängd, högre skärförmåga och kortare kaptider 
från första snittet

 + Arbetskomfort: inget bakslag, ingen tendens att fastna, dramatisk 
minskning av damm- och ljudnivåer

 + Arbetstider: kortare kaptider vid arbeten på aluminium, aluminiumbrons, 
aluminiumlegeringar, koppar, brons, mässing, nysilver och titan

Vi vet alla att en förutsättning för kapning 
av icke-järnmetall är att verktyget har god 
skärförmåga. Därför har TYROLUTION 
tagit fram ett särskilt recept och en särskild 
tillverkningsmetod för att uppnå korta 

kaptider även på icke-järnmetall. De nya 
specifikationerna förhindrar att kapskivan 
sätts igen och blir slö av materialavverknin-
gen. 

Kort sagt: TYROLUTION går inte att 
stoppa ens på icke-järnmetaller.

DE SUPERTUNNA PREMIUM -kapskivorna för icke-järnmetall 
imponerar över hela linjen.

Kapskivor
för icke-järnmetall

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332821 115 × 1,0 × 22,23 A60N-BFP 25

34332823 115 × 1,6 × 22,23 A46N-BFP 25

34332822 125 × 1,0 × 22,23 A60N-BFP 25

34332824 125 × 1,6 × 22,23 A46N-BFP 25

34332825 230 × 2,0 × 22,23 A30N-BFP 25

ICKE-JÄRNMETALL ÄR HELLER 
INGET MOTSTÅND

NYHET
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Verktyget är kemiskt rent, vilket är en förutsättning för bearbetning av rostfritt 
stål för att undvika negativ påverkan på materialet, såsom korrosionsbildning, 
punktfrätning eller minskad utmattningshållfasthet. 

Användningsområdet för standardkapskivan för rostfritt stål är plåtar,  
profiler, rör och stavar. Sortimentet består av kapskivor på 1,0 till 1,9 mm 
för snabbare och smidigare kapning och mindre gradning. 

Ett äkta universalverktyg!

Även STANDARD -kapskivorna för rostfritt stål imponerar 
över hela linjen. Detta specialverktyg för rostfritt stål har 
lång livslängd, erbjuder stora besparingsmöjligheter och 
eliminerar efterarbetet tack vare låg gradbildning.

TYROLUTION SÄTTER 
NYA STANDARDER

Kapskivor
för rostfritt stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332830 115 × 1,0 × 22,23 A60R-BFS 25

34332833 115 × 1,6 × 22,23 A46R-BFS 25

34332832 125 × 1,0 × 22,23 A60R-BFS 25

34332834 125 × 1,6 × 22,23 A46R-BFS 25

34332835 150 × 1,6 × 22,23 A46R-BFS 25

34332891 178 × 1,6 × 22,23 A46R-BFS 25

34332838 230 × 1,9 × 22,23 A46R-BFS 25

34332839 230 × 2,0 × 22,23 A30R-BFS 25

PREMIUM -kapskivorna för icke-järnmetall och sten har en hög skärförmåga som gör  
arbetet mindre ansträngande för användaren. På kakel, keramik, klinker och icke-järnmetall 
imponerar skivan med bättre ytfinish och utmärkt snittkvalitet. Även här finns inget mot-
stånd!

Kapskivor
För icke-järnmetall och sten

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332827 115 × 1,0 × 22,23 C60S-BFP 25

34332828 125 × 1,0 × 22,23 C60S-BFP 25

34332829 178 × 1,6 × 22,23 C46S-BFP 25

NYHET
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TYROLUTION:
MED SÄKERHET DEN 
RÄTTA VÄGEN

STANDARD -kapskivorna för stål 
erbjuder normal säkerhetsstandard från 
TYROLIT – och den kan man lita på.  
Vi har frågat några Tyrolution-anhängare 
vad det finns mer att säga om detta.

Kapskivor
för stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332840 115 × 1,0 × 22,23 A60S-BFS 25

34332851 125 × 1,0 × 22,23 A60S-BFS 25

34332852 115 × 1,6 × 22,23 A46S-BFS 25

34332853 125 × 1,6 × 22,23 A46S-BFS 25

34332854 150 × 1,6 × 22,23 A46S-BFS 25

34332856 230 × 1,9 × 22,23 A46S-BFS 25

34332857 230 × 2,0 × 22,23 A30S-BFS 25

34332892 178 × 1,6 × 22,23 A46S-BFS 25

THOMAS P:
”En riktigt ekonomisk  
lösning för Tyrolution-an-
hängarens dagliga arbete.”

MICHAEL K: 
”Mycket lång brukstid och 
god stabilitet. Och super 
att kapa gängstift, stavar 
eller kabelrännor med.”

STEFAN S: 
”Otroligt lång livslängd.  
Och då kan skivan dessu-
tom användas universellt.”

FRANZ A:  
”Den här kraftfulla kapski-
van minskar både kaptiden 
och arbetstiden flera gån-
ger om. Och den längre 
livslängden gör att skivan 
inte behöver bytas lika ofta 
och att det blir mindre  
avfall. Helt fantastiskt!”

”
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Kapskivor
för rostfritt stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34354594 100 × 1,0 × 10 A60R-BFB 25

34354597 100 × 1,0 × 16 A60R-BFB 25

34332868 115 × 1,0 × 22,23 A60R-BFB 25

34332869 125 × 1,0 × 22,23 A60R-BFB 25

VÅRT BASSORTIMENT
KAN VI LITA PÅ

Kapskivans styrka är dess lilla diame-
ter och massiva material. På så sätt 
undviks negativ verktygspåverkan 
som korrosionsbildning, punktfrätning 
eller minskad utmattningshållfasthet. 

Kapskivorna som är 1,0 mm tjocka 
lämpar sig framförallt för snabb, 
smidig och gradfri kapning.

BASIC -kapskivor för rostfritt stål är flexibla och har många olika 
användningsområden som plåtar, profiler, rör och stavar.

STANDARD -kapskivorna 2in1 för stål och rostfritt stål kännetecknas av en lång brukstid 
och god stabilitet. Den längre livslängden gör att skivan inte behöver bytas lika ofta och att 
det blir mindre avfall. Sammantaget ger detta stora besparingsmöjligheter.

Kapskivor
2in1 för stål och rostfritt stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332859 115 × 1,0 × 22,23 A60Q-BFS 25

34332860 125 × 1,0 × 22,23 A60Q-BFS 25

34332861 115 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFS 25

34332862 125 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFS 25

34332863 150 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFS 25

34332893 178 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFS 25

34332865 230 × 1,9 × 22,23 A46Q-BFS 25

34332866 230 × 2,0 × 22,23 A30Q-BFS 25

Vid användning på  
rostfritt stål kan du 
förvänta dig allra bästa 
resultat!

 + mindre tidsåtgång
 + lägre gradbildning 
 + inget onödigt efterarbete

NYHET
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1,0 mm och 1,6 mm kapskivorna i BASIC - 
sortimentet lämpar sig framförallt för ett 
snabbt, smidigt och gradfritt arbete. De har  
en imponerande livslängd och universell  
användning. 

Låter väl bra. Men bra är inte bra nog för  
Tyrolution. Därför står dessa skivor också 
för lång brukstid och god stabilitet och  
passar lika bra för att kapa plåtar, profiler 
och rör som gängstift och stavar. 

2IN1 FÖR ALLA  
METALLARBETARE

Kapskivor
2in1 för stål och rostfritt stål

Form Art.nr Mått Specifikation Antal

41 34332870 115 × 1,0 × 22,23 A60Q-BFB 25

34332872 115 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFB 25

34332871 125 × 1,0 × 22,23 A60Q-BFB 25

34332873 125 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFB 25

34332874 150 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFB 25

34332875 178 × 1,6 × 22,23 A46Q-BFB 25

34332876 230 × 1,9 × 22,23 A46Q-BFB 25

34332877 230 × 2,0 × 22,23 A30Q-BFB 25

BASIC -kapskivorna 2in1 är 
utformade för att användas på 
både stål och rostfritt stål.
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VÄDUREN
Året inleds med en märkbar 
arbetslättnad. Nu känns till och 
med kärleken som en baggis.  
Den till jobbet alltså.

VÅGEN
En dröm går i uppfyllelse.  
Drömmen om mindre verktygss-
litage och en perfekt balanserad 
bearbetning av rostfritt stål.

OXEN
2018 lättar oket över dina axlar. 
Jobbet går snabbare, bekvämare 
och miljövänligare än någonsin.

SKORPIONEN
 Du har verkligen hittat din stil.  
Så här taggad har ingen sett  
dig förut. Alla pratar om det.

KRÄFTAN
Det här året slipper du gå  
gradgång. Äntligen kan du  
skära och kapa helt gradfritt!

STENBOCKEN
Världen omkring dig är inte alltid 
villig att gå dina krav till mötes. 
Fast det gäller inte kapskivorna. 
Dem behöver du i alla fall inte 
stångas med.

LEJONET
Förändringar kastar en skugga i 
din väg. Skuggan är rund och har 
ett hål i mitten. Den manar dig att 
förenkla ditt arbete. 

VATTUMANNEN
Se upp! Neptunus går in i Orion.  
Men å andra sidan. Vem bryr sig.  
Huvudsaken är väl ändå att dina  
skivor har precis rätt antal stjärnor. 

JUNGFRUN
Du kan räkna med en stor vinst. 
En vinst i arbetslättnad men även 
på ditt konto.

FISKARNA
Du är en riktig fena på att kapa. 
Och du kör nu dina kapskivor  
så att gnistorna yr. Det blir ett 
fantastiskt år för dig helt enkelt.

TVILLINGAR-
NA
Du kommer fram till ett beslut 
som förändrar ditt liv. Eller  
åtminstone din arbetsdag.  
Och nya skivor ger dubbel glädje!

SKYTTEN
Du har gott och väl till en  
kapning. Än bättre. Det räcker  
till en hel massa kapningar.  
Hela året. Perfekt. Mitt i prick!

HOROSKOP FÖR  
TYROLUTION-ANHÄNGARE
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JOIN THE

TYROLUTION!



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alla återförsäljare i hela världen hittar du på vår

hemsida på www.tyrolit.com

Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT


