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TYROLIT PROJECT SERVICES
Maskiner, verktøy og prosjektstøtte  
av ypperste klasse



TYROLIT er blant verdens ledende produsenter 
av slipe- og avretterverktøy samt en 
systemleverandør for byggeindustrien. 

Siden 1919 har våre innovative verktøy 
bidratt betydelig til den teknologiske utviklingen 
i mange bransjer. TYROLIT tilbyr skreddersydde 
slipeløsninger for ulike bruksområder samt et 
omfattende utvalg av standardverktøy til kunder 
over hele verden. 

Med hovedkvarter i Schwaz (Østerrike) kombinerer 
den familieeide virksomheten styrken som ligger 
i å være den dynamiske Swarovski Group, med 
et helt århundre lang erfaring innenfor egen 
virksomhetsdrift og teknologiutvikling.

TYROLIT Group

Salgsselskaper i Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Ungarn, India, Indonesia, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, 
De forente Arabiske Emirater, Storbritannia og USA. Distributører i ytterligere 65 land.

4,500 + 
medarbeidere på verdensbasis

500 + 
patenter på verdensbasis

37 
salgssteder

80,000 + 
produkter

29 
produksjonssteder

TYROLIT har hovedkontor i Schwaz (Østerrike)

Fakta og tall
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Forretningsområdet Bygg

Som en pioner innen utvikling og produksjon av maskiner 
og diamantverktøy for byggeindustrien, har våre partnere 
hatt stor nytte av vår lange erfaring og kompetanse 
som systemleverandør. Innen forretningsområdet 
Bygg er TYROLIT derfor ledende systemleverandør 
av boresystemer, vegg- og wiresager, gulvsager samt 
overflatebearbeiding.

I tillegg til et bredt standardsortiment av produkter for ulike bruksområder som 
boring eller wire- og veggsager, tilbyr TYROLIT også individuelle tjenester for 
spesialapplikasjoner av alle slag.

Kvalitet og service som innfrir de høyeste standarder
Individuelt – raskt – pålitelig

Systemløsninger for 
diamantverktøy og 

maskiner

Applikasjonsteknikere 
som er tilgjengelige  

med kunnskap  
døgnet rundt

Et  
verdensomspennende 

servicenettverk for 
maskiner og verktøy

Virksomhetsstøtte med 
profesjonelle salgs- og 

markedsføringsaktiviteter

Planlegging,  
utvikling og fremstilling av 

kundespesifikke maskiner og 
verktøy for 

spesialapplikasjoner

TYROLIT 
TILBYR



Ingeniørkontoret “Gianguido Corvi” har gjennom en årrekke utviklet et høyt kompetansenivå innen 
spesialutstyr for skjæring og boring i betong, naturstein- og stålkomponenter med særlig spesialisering 
innen bruk i kjernekraft anlegg.

 + Utvikling og design av spesialmaskiner og tilbehør (hydrauliske og elektriske komponenter)

 + FEA Analyser

 + Dokumentasjon, rapporter og brukermanualer

Store, stasjonære wiresager for atomkraftindustrien er utviklet av Studio Corvi.
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TYROLIT 
Project Services

Enten det handler om kontrollert sanering av offshore-
installasjoner eller kjernekraftverk, utbygging eller ombygging av 
tuneller eller også mindre byggrelaterte spesialforespørsler – 
TYROLIT er din pålitelige partner innen spesialbyggløsninger.

I tillegg til et stort utvalg av standardprodukter og tilpassbare produkter støtter 
TYROLIT Project Services kundene sine med:

Lang erfaring, spesifikk fagkunnskap og utallige vellykkede sluttførte prosjekter viser følgende: TYROLITs 
spesialister sørger for teknisk avanserte og prosjektrelaterte løsninger.

 + Gjennomførbarhetsstudier 

 + Planleggingskonsept

 + Prinsipptegninger

 + Spesialprodukter for maskiner og verktøy

 + Prosjektledelse

 + Kurs
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P2® er en høyfrekvensteknologi som er registrert av 
 TYROLIT. Den kombinerer på best mulig måte driftssikker-
heten og ytelsen til hydrauliske systemer med den kom-
pakte konstruksjonen til elektriske systemer i én maskin. 
Dette innovative driftskonseptet er basert på prinsippet om 
drivmotorer med permanentmagneter som gjør det mulig 
å arbeide med høyt dreiemoment og redusert motorturtall. 
Vedlikehold av det kompakte utstyret er mye enklere og 
mer kostnadseffektivt sammenlignet med konvensjonelle 
driftskonsepter

Dine fordeler:

 + Høy pålitelighet

 + Høy kraft

 + Kompakt design

Som pioner i bransjen tok TYROLIT på et tidlig tids-
punkt tak i den modulære oppbyggingen av hydrauliske 
systemer, og overførte denne kompetansen i neste 
omgang til det elektriske sortimentet. I dag er flesteparten 
av TYROLIT-systemkomponentene konstruert med tanke 
på modulært bruk. Det gjør arbeidet både enklere og mer 
effektivt, og sparer i tillegg kostnader.

Dine fordeler:

 + Brukervennlig

 + Effektiv

 + Økonomisk 
 
 

TYROLIT diamantverktøy med TGD®-teknologi baserer 
seg på en intelligent fordeling av diamantene, den såkalte 
TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION, for å gjøre arbeidet 
økonomisk og effektivt. Den intelligente fordelingen 
av  diamantene gir jevn fordeling av belastningen, optimal 
kjøling og en konstant høy skjæreytelse. Verktøyet varer 
merkbart lenger og maskinene blir mindre belastet.

Dine fordeler:

 + Lang levetid

 + Høy skjæreytelse

 + Mest økonomisk

Med MoveSmart-teknologien er TYROLIT-maskinene koblet 
til Internett for aller første gang. Teknologien behandler 
brukerdata i sanntid direkte fra byggeplassen og gjør de til-
gjengelige på forskjellige sluttbrukerenheter. Den skybaserte 
MoveSmart-teknologien ble utviklet i samarbeid med den 
Østerrikske oppstartsbedriften ToolSense og tilbyr brukere 
og bedriftseiere viktige maskin og bruksdata, og hjelper 
dem med å få mest mulig ut av deres utstyr. Servicetimer, 
feilrapporter og programvare som venter oppdateringer, for 
eksempel, kan hentes ut hvor som helst og når som helst. 
Dette muliggjør bedre planlegging, samt raskere og mer 
kostnadseffektiv drift basert på reelle data.

Dine fordeler:

 + Økt produktivitet

 + Redusert driftsstans

 + Målrettet produktutvikling

Overbevisende teknologi

Konvensjonelt segment

TGD®-segment



Boremaskin for dypboring

Stabilt, modulært borestativ som består av standard-
komponenter og nytt tilbehør.

 + Vendbar dreieretning (venstre og 
høyre)

 + Helling på 25° til 90°

 + Diameter 80–300 (1000) mm

 + Sentreringsenhet

 + Hydraulisk rørklemring

 + Vertikal trekkraft 1000 kg

 + Totalvekt 120 kg 

 + Spesielle skjøtbare borrør fra 
20 til Ø 250mm med kjernefan-
ger og stbilisatorer er tilgjengelig 
på forespørsel 

 + Klem- og festeanordning for å 
løsne og forlenge det gjengede 
boret

 + Forskjellige drivtyper

 –  DGB1000 ModulDrill™  
opp til 1 000 mm

 –  Hydraulisk ModulDrill™ 
opp til 300 mm

 –  Hydraulisk direkte drevet system 
(opp til 300 mm)

 –  DGB1000 elektrisk system 
 ModulDrill™ (opp til 1 000 mm)

 + Anbefalt drivenhet PPH40RR
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Pålitelige produkter 
for at du skal lykkes

TYROLITs Project Serivces team leverer sofistikerte løsninger 
til spesialbruksområder innen mindre eller større komplekse 
prosjekter, som våre partnere raskt og effektivt kan implementere. 

Følgende produkter tilpasses etter de aktuelle behovene.

Doble borestativ

 + Varianter for bordiameter fra 1000 til 1500 mm og 
boredybde på opptil 2 m

 + Modulær oppbygning med 2 borestativ (BC-2)

 + Dobbelsidig hydraulisk mating via 
synkroniseringsstaver

 + Støtter som avstemmer den aktuelle bordiameteren

 – Diameter opp til 1 000 mm (GR1000) 
 – Diameter > 1 000 – 1 200 mm (GR1200 spesial) 
 – Diameter > 1 200 – 1 500 mm (GR1500 spesial)

 + Elektrisk system på forespørsel
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Bueskinne

 + Kan produseres i forskjellige radier

 + Minimum innvendig radius = 875 mm

 + Minimum utvendig radius = 875 mm

 + Påsveiste skinnebukker

 + Utviklet for FZ-4S-saghoder (føringsruller), 
andre typer på forespørsel

 + Elektrisk utgave basert på WSE2226 
 maskinen er mulig

 + Kombinasjon med rette skinner mulig

Rørkutter R1500

 + Egnet til kapping av rør og søyler

 + For rør med diametre på 
600–1500 mm

 + Kan også brukes under vann (ned til 10 m)

 + Monteringstropp og endeløs wire er tilgjengelig 
(lengde på forespørsel)

 + Konverteringssett for borestativ BC2 tilgjengelig

Sømboringssystem DSU500

 + Systemet er basert på boreriggen DRA500, 
som kan sideforskyves på våre VAS- og 
VS-veggsagskinner.

 + ModulDrill™ feste for bormotor

 + Borediameter: 100 til Ø 250 mm (maks 400 mm 
med utbygningsadapter + Ø 180 mm)

 + Både elektrisk og hydraulisk utførelse 
er tilgjengelig

 + Forenkler sømboring!

 + Reduserer rigg og flyttetid
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Påbyggingsvarianter

 + Horisontalsnitt 
maks. skjæredybde 700 mm (bladdiameter på 
inntil 750 – 1 600 mm) / skinnelengde 1 850 mm

 + Kuttehode/rillefreser 
maks. skjæredybde 225 mm og bredde på inntil 
800 mm (bladdiameter på inntil 650 mm)

 + Flerbladssentrering 
diameter 600 – 1 025 mm 
Skjærebredde til 200 mm

 + Vertikalsnittpåbygging 
maks. skjæredybde 700 mm (bladdiameter  
1600 mm) min. bladdiameter 750 mm

Enten vertikal eller horisontal – tunnellfresene åpner for raskt 
og fleksibelt arbeid i tunnellen. De er førstevalget ved kapping 
for drenering, fuger, kabelutlegging eller profilutvidelse samt til 
kapping i forbindelse med nisjeutgraving eller delnedbryting av 
tunnellvegger.

Tunellfresing

 + Kan monteres på ulike bæreenheter

 + Modulært system perfekt til individuell 
tilpasning

 + Svært fleksibel og utvidbar etter valg

 + 40 kW drift for krevende kapping

 + Fullhydraulisk basismaskin med ulike 
påbyggingsenheter
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Kontrollert sanering 
av kjernekraftverk

Kontrollert sanering av 
kjernekraftverk blir stadig mer 
aktuelt, og TYROLIT-ekspertene 
leverer passende utstyr – uansett 
om det er tilpasset tørr- eller 
våtbruk.

Alt etter behov kan du velge mellom et bredt 
standardsortiment av diamantverktøy og 
maskiner eller skreddersydde løsninger. 
Nedenfor er de gjennomprøvde metodene og 
produktløsningene beskrevet:

 + Fullhydraulisk basismaskin

 + Egnet til avsliping av betongoverflater eller 
til fresing av innskjæringer i betong- eller 
asfaltdekker

 + Skjæredybde på opptil 100 mm  
(bladdiameter 400 mm)

 + Stegvis avslipning. Maks 20 mm pr steg

 + Snittbredde fra 3,2 til 122 mm

 + Fjernkontroll

 + PPH40RR-drift (40 kW)

 + Til våt og tørr bruk

 + Kan brukes etter eget valg:  
Avtrekkssystem for støv- og slamfjerning

TYROLIT Wallshaver

TYROLIT Wallshaver overbeviser over hele linjen når det 
gjelder avsliping av forurensede betongoverflater:
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 + Rent arbeid uten kompressor – spesielt godt  
egnet til sanering innen kjernekraftområdet

 + Rimelig og brukervennlig

 + Strålende resultater på armert betong

 + Slitesterke tørrborekroner med TGD®-teknologi  
leveres i ulike nyttelengder og diametre

 + Aktiverbart mykt slag og sentreringer på 1 ¼" og ½"

 + Softstart-system og LED-kontrollvisning for optimal 
borehastighet

 + Sentreringshjelp for nøyaktig borekroneføring

TYROLITs tørrboresystem

TYROLITs tørrboresystem er den første løsningen i verden 
for enkel og rimelig tørrboring i armert betong.

Enestående i verden



KJERNEKRAFT 11

TYROLITs wiresagsystemer

TYROLITs (diamant-) wiresagsystemer er førstevalget 
ved kapping av eksisterende metallstrukturer, spesielt 
stålelementer.

 + Svært høy skjæreytelse

 + Imponerende levetid og oppsiktsvekkende stillegående

 + Høyt segmentantall

 + Ekstremt sikker på grunn av robust konstruksjon

 + PREMIUM DWM-S: Universell wire for stål,  
ikke jernholdige metaller og kraftig armert betong

 + PREMIUM DWH-S / DWH-S ATEX: Spesialwire for stål 
og ikke jernholdige metaller

 + Stort wirelager på inntil 10 m

 + Høy kraftoverføring på grunn av drift  
på flere ruller

 + Stabil drift grunnet hydraulisk matesystem

 + Anbefalt drivenhet PPH40RR

 + Også i elektrisk utførelse ved bruk av 
26 kW-motoren til WSE2226

      Stålwire DWM-S / DWH-S ATEX

	 					Wiresag	SB	/	SB-E	/	SB-Offshore

 + Ytelsessterk 40 kW-kraftsenter

 + Hastighetsregulering i 4 trinn for optimal 
skjærehastighet

 + Trådløs fjernkontroll gir bevegelsesfrihet –  
alle funksjoner kan justeres via fjernkontrollen

 + Dreieretningsvern, sekundærtilkoblinger, timeteller

 + Plastdekslet kan fjernes uten bruk av verktøy

      PPH40RR
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Kontrollert sanering  
av	kjernekraftverk	og	offshore-installasjoner

Enten det er behov for topside-kutting 
eller kutting under vann, under løpende 
drift eller på et anlegg som er ute av drift – 
TYROLIT-ekspertene forstår behovene til 
sine oppdragsgivere. Vi vil særlig fremheve at 
produktutvalget er det første ATEX-sertifiserte 
wiresagsystemet i verden som kan brukes på 
områder med eksplosjonsfare (Ex sone 1).

 + Endeløs, spleiset sløyfe i lengder fra 2,41 til 52,5 m ; ved bruk av 
spesial designet utførelse kan  sløyfe-lengder opp til 80 m leveres

 + Gul gummi for bedre synlighet,  
spesielt under vann

 + Lengdetoleranser avhengig av lengden  
på skjøten

 + Opp til 15 m lengde: ± 5 mm 
> 15 m – 34 m: ± 15 mm 
> 34 m – 52,5 m: ± 30 mm

      Wire DWH-SL og DWM-SL
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Det	eneste	ATEX-sertifiserte	 
wiresagsystemet på verdensbasis

TYROLIT er globalt den eneste tilbyderen av et ATEX-
sertifisert wiresagsystem som kan brukes i -områder 
med eksplosjonsfare (EX sone 1, II 2G, Ex h IIA T3 Gb). 
Systemet, som består av hydraulisk wiresag SB og 
galvanisk diamantwire DWH-S ATEX for stål, er testet og 
sertifisert i henhold til aktuelle ATEX-retningslinjer  
2014/34/EU av Gexcon i Norge. 

Denne revolusjonære kappingsteknikken for krevende 
oppgaver gjør det mulig å arbeide med komplekse 
prosjekter i miljøer med eksplosjonsfare – en mulighet  
som på verdensbasis kun tilbys av TYROLIT.

 + Sertifisert for områder med eksplosjonsfare 
(EX sone 1, II 2G, Ex h IIA T3 Gb)

 + Kombinerbart modulsystem som består 
av diamantwire DWH-S ATEX, hydraulisk 
wiresag SB Offshore og wiredrift.*

 + Til bruk på alle metaller unntatt titan, 
 magnesium og zirkonium

 + Sagehastighet 10 – maks. 18 m/s

 + Kun våtskjæring

 + Maskinelt kun i forbindelse med 
gjennomstrømningskontrollmekanisme

* Sertifisert drift enten stilt til disposisjon via kunden eller med 
PPH40RR i en sertifisert beskyttelseskabin (på forespørsel).

Opphavsrett bilder LBO

	 					SB	Offshore
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Avhengig av aktuelle krav eller allerede tilgjengelige maskiner 
finnes det et bredt produkttilbud tilgjengelig.

Beskyttelseskabin 

Et modulært system for individuelle bruksformål

Verktøy Maskin Drift

Diamantwire 
DWH-S ATEX

Wiresag SB hydraulisk  
PBHS-OFFSB-01 

(kun i forbindelse med 
gjennomstrømningskon- 

trollmekanisme)

Sertifisert	drift	stilt	til	 
disposisjon via kunden

PPH40RR i forbindelse  
med	en	sertifisert	 

beskyttelseskabin (tilbehør) 

 + Sertifisert beskyttelseskabin for PPH40RR

 + Sertifisert fjernkontroll

 + Liten og transporterbar enhet i pallestørrelse

 + Integrert nødstoppfunksjon ved bortfall av 
vanntilførsel til wiresagen (ved bruk med 
gjennomstrømningskontrollmekanisme)

 + Overtrykksystem og integrert kjøling

ELLER

	 					PPH40RR	Offshore

 + Spesial versjon tilpasset bruk på 
oljeplattformer

 + Spenningsområde fra 400 - 440 V / 60/50 Hz

 + Integrert voltmeter for avlesning av aktuell 
tilførselsspenning
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I bruk over hele verden
TYROLITs Spesialbygg-team støtter en lang rekke ulike byggeprosjekter 
hos kunder over hele verden.
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STORBRITANNIA, Glasgow
Renovering Glasgow  
Queen Street Tunnel

ALGERIE, Annaba
Sanering av skipet  
"Djebel Amor"

AUSTRALIA, Sydney
Restaurering av  
Warragamba-demningen

USA, Mexicogulfen
Kuttearbeider under vann

BULGARIA, Belene
Sanering av kjernekraftverk

NORGE, Trøndelag
Kutting og fjerning av skipsvrak



Tyrolit Construction Products GmbH 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Østerrike 
Tlf. +43 5242 606-0 | Faks +43 5242 63398

Andre Tyrolit	selskaper	finnes på vår hjemmeside  
www.tyrolit.com


