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TYROLIT-konsernet 
Et globalt selskap

Handel

Med et verdensomspen-
nende salg innen forret-
ningsområdet Handel i 
tillegg til Premium-pro-
duktløsninger innen de tre 
kjerneområdene kapping, 
sliping og overflatebearbei-
ding kan TYROLIT tilby en 
sterkt kundeorientert støtte 
ut mot markedet.

Metall og presisjon

Fra presisjonsbearbeiding 
av motorer og girkasser 
til fremstilling av kappe-
skiver for stålindustrien 
– produktutvalget innen 
forretningsområdet Metall 
og presisjon omfatter 
høyteknologiske verktøy for 
mange ulike bruksområder. 

Bygg

Innen forretningsområdet 
Bygg er TYROLIT ledende 
systemleverandør av bore-
systemer, vegg- og wiresa-
ger og fugeskjærere samt 
av overflatebearbeiding av 
betongmotorveier.

Stein – keramikk – glass

De skreddersydde diamant-
verktøyene og slipeløsnin-
gene innen forretnings-
området Stein – keramikk 
– glass overbeviser med 
sin enestående ytelse og 
kvalitet.

Familieselskapet TYROLIT har siden 1919 
vært kjent for produkter av høyeste kvalitet, 
for sin nyskapning og gode service, og er en 
av verdens ledende produsenter av slipe-, 
kappe-, sage-, bore- og avrettingsverktøy samt 
systemleverandør av verktøy og maskiner for 
byggeindustrien. 
Ekspertene hos TYROLIT utvikler daglig skreddersydde løsninger 
for kunder over hele verden og hjelper dem med å lykkes i sin 
bransje. Utvalget på rundt 80 000 produkter setter standard i et 
bredt spekter av bransjer. 
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En kompetent partner 
i sveiseteknologi

En samlet oversikt over våre ytelser 
innen sveiseteknologi:

Økte krav til produktkvalitet, sikkerhet og effektivitet spiller 
en viktig rolle også i sveiseteknologien. Vi anser det derfor 
som vår viktigste oppgave å støtte kundene våre i det 
daglige arbeidet med spesielt økonomiske verktøy med 
førsteklasses kvalitet.
Takket være våre mange års erfaring og kompetanse innen sliping og kapping, 
kan vi tilby et bredt spekter av løsninger til før- og etterbearbeiding av sveise-
sømmer. I tillegg garanterer TYROLIT-verktøy maksimal sikkerhet, produktivitet 
og lang levetid på alle trinn i arbeidsprosessen. 

Verdensomspennende 
virksomhet

Kompetanse 
og erfaring

Innovative produkter
Kundespesifikke 
løsninger



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Verdensomspennende virksomhet  
Direkte hos deg lokalt 

Verdensomspennende virksomhet 
TYROLIT står for global bevissthet og handling. 
Med et verdensomspennende salgsnettverk 
i for tiden 65 land samt egne produksjonsanlegg 
i 12 land og på 5 kontinenter, kan vi tilby kunde-
ne våre alle fordelene som en global virksomhet 
medfører.

Lokal tilstedeværelse 
Tenk globalt, handle lokalt – på ditt språk og der 
du befinner deg. Dette er vårt motto for kunde-
behandling. Lokale kontakter der du befinner 
deg og et globalt team av spesialiserte applika-
sjonsteknikere sikrer optimal kundeservice og 
førsteklasses service.

 + Global tilstedeværelse med lokale 
kontaktpersoner

 + Korte respons- og servicetider

Fordeler for deg
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TYROLITs produksjonssteder
stedene oppgis kun én gang

TYROLITs salgssteder
stedene oppgis kun én gang | inkludert servicesteder
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Kompetanse og erfaring 
Profesjonell bransjekunnskap

TYROLIT har mange års erfaring på mange ulike industriområder. 
Daglig utføres utallige små og store prosjekter over hele verden 
ved hjelp av våre verktøy. Med våre nyskapende produkter og 
praksisorienterte kompetanse støtter vi kunder over hele verden 
ved gjennomføring av deres ulike prosjekter.

Skipsbygging: 
Det kreves en sterk partner 
som forstår behovene til sine 
kunder når de skal bygge 
container- og passasjerskip på 
over 400 meter. Hvert år leverer 
vi utallige produkter til verdens 
største verft. De benyttes blant 
annet til overflatebearbeiding, 
kapping og bearbeiding av rør 
eller sliping av sveisesømmer.Konstruksjon av vogn- 

og skinnekjøretøyer: 
Skinnenettet for person- og 
varetransport i Europa strekker 
seg over 350 000 km, og det 
øker årlig med flere kilometer. 
Et stort antall kunder stoler på 
TYROLIT-produkter for effek-
tiv utbygging og vedlikehold 
av skinnenettet. Også innen 
vognkonstruksjon er det behov 
for utallige slipemidler før de kan 
settes i trafikk. 

Bygging av rørledninger:
Rørledningsnettverket for mi-
neralolje, gass og vann strekker 
seg for øyeblikket over en samlet 
lengde på rundt 2 millioner km 
over hele verden. Ved hjelp av 
våre kappeskiver og navrondel-
ler støtter vi produsenter med å 
forberede rørledninger for den 
endelige sveisingen.

Offshoreplattformer: 
Mer enn 30 000 tonn stål går 
med til konstruksjon av en stor 
boreplattform til sjøs. Våre 
kunder stiller derfor spesielt 
høye krav til ytelse og levetid til 
verktøyet de bruker. Uansett om 
verktøyet skal brukes til bear-
beiding av sveisesømmer eller 
sliping av store flater – TYROLIT 
tilbyr alltid det riktige og effektive 
verktøyet.



Innovative produkter 
for handel og industri

Basert på kravene til våre kunder innen ulike bransjer, 
produserer vi stadig nye og kostnadseffektive produkter 
med høyeste kvalitet. Sluttbrukerne er alltid fokus for vår 
videreutvikling, og vi ønsker å støtte dem i det daglige arbeidet 
med våre verktøy.

Ytelse med system

1. Før sliping. 2. Med en normal binding er det ikke mulig å binde de harde og sprøe kornene lenge nok. 
3. CERABOND-systemet gir optimal binding av det keramiske kornet.

Kom i gang med komfort 
Navrondeller hører til standardsortimen-
tet for mange brukere. Det unike ved 
våre verktøy er den skrånende og de-
finerte kanten på skiven. Med Comfort 
Start-kanten får brukeren en mykere 
start på slipingen, og det gir langt bedre 
arbeidskomfort. Dette forhindrer det 
typiske innstikket i arbeidsstykket. Navrondell med og uten 

Comfort Start. 
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Reduserer helserisikoen 
Det daglige arbeidet med våre verktøy 
skal ikke under noen omstendigheter 
gå ut over helsen til kundene våre. 
Med navrondellene i produktserien SI-
LENTIO og VIBSTAR har vi i årevis satt 
en standard for bransjen med hensyn 
til støyreduksjon og vibrasjonsdemping 
(reduksjon på opptil 50 %).

TYROLITs CERABOND-system 
sammenfatter nesten 100 års er-
faring i en ny generasjon av høyef-
fektive verktøy. Med kappskivene, 
navrondellene og lamellslipeskivene 

i CERABOND -familien har vi lykkes 
i å oppnå en optimal kombinasjon 
av spesialbehandlede keramikkorn 
og bindingsoppbygging. Systemet 
forhindrer at kornene brytes opp for 

tidlig, noe som sikrer full slipeytelse 
i hvert enkelt korn.



Produktinnovasjoner fra TYROLIT 
fra nyhet til industristandard

SECUR har satt en 
ny sikkerhetsstandard
Som det første selskapet i Europa 
produserer TYROLIT glassfiberfor-
sterkede kappeskiver og navrondeller. 

Bedre produktivitet med 
supertynne kappeskiver
TYROLIT introduserte de første su-
pertynne kappeskivene, og kundene 
våre i dag har fremdeles stort utbytte 
av den enorme økningen i produktivi-
tet og ytelse.

Mer aggressivitet og lengre 
levetid med CERABOND
CERABOND-systemet kombinerer 
keramisk korn med høy kvalitet med 
innovativ bindingsstruktur. 

TYROJet revolusjonerer 
diamantskiver
Først med lasersveisede segmenter 
ble det mulig å bruke diamantskiver 
på områder med tørrskjæring og med 
høyt turtall.

Mindre miljøbelastning 
med naturfiberskiver
Med innføringen av TYROLITs  
naturfiberskive av jutefiber med 
en biologisk nedbrytbar bæreenhet 
oppnår man en betydelig mindre 
miljøbelastning.

Mer komfort med Comfort 
Start-navrondellen
Den skrånende kanten øker både 
arbeidskomfort og arbeidsvilje for 
brukeren betydelig.

1957

1992

2013

1982

2011

2014
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C-trim-lamellslipeskive 
med 100 % mer ytelse
PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM 
har en enestående avslipingsytelse, 
og med enkel trimming oppnår du 
100 % utnyttelse av skiven med nøy-
aktig samme sliperesultat.

2016
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Kundespesifikke løsninger 
Tilpasset til din bransje

Nedenfor finner du en oversikt over tilgjengelige slipeverktøy for før- og etterbe-
arbeiding av sveisesømmer. Du finner en mer detaljert beskrivelse og en oversikt 
over ulike bruksområder på de følgende sidene.

Avhengig av bruksområde og hvilke overflateresultater kundene ønsker, 
stilles det ulike krav til verktøyet. For å oppnå best mulig resultat, tilbyr 
TYROLIT et bredt sortiment for mange ulike bruksområder. 

Sliping

Sliping

Slipemiddel på underlag

Slipemiddel på underlag

Forberedelse

Rengjøring

PREMIUM*** Navrondell 
PREMIUM*** Naturfiberskive 
PREMIUM*** Grovrengjøringsskiver

Børster PREMIUM*** SHIELD-kjeglebørster 
PREMIUM*** Rundbørster

PREMIUM*** SCM 
PREMIUM*** Slipeullstifter

PREMIUM*** Poleringsprogram 
PREMIUM*** Pressede kompaktskiver 
PREMIUM*** Lamellslipestifter 
PREMIUM*** Fleeceruller 
PREMIUM*** TFC-skiver

Slipemiddel på underlag

PREMIUM*** SCM 
PREMIUM*** Pressede kompaktskiver

Slipemiddel på underlag

Sliping

PREMIUM*** Lamellslipeskiver 
PREMIUM*** Naturfiberskiver 
PREMIUM*** Vulkaniserte fiberskiver 
PREMIUM*** QUICK CHANGE-skiver

PREMIUM*** Navrondeller 
PREMIUM*** Hardmetallfres

Sveisesømmer, 
sliping

Overflatebearbeiding

Overflatefinish

ProduktanbefalingBrukArbeidstrinn

PREMIUM*** Grovrengjøringsskiver



Verktøy  
for sveiseteknologien
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Forberedelse av sveisesømmer

Som i mange tilfeller, gjelder også for sveising: En god 
forberedelse er halve jobben. I forberedelsen er det spesielt 
viktig å fokusere på sliping av fasing og fjerning av glødeskall på 
arbeidsstykket. For å klare dette raskt og enkelt, hjelper vi deg 
med et bredt produktutvalg for ulike materialer.

Sliping av fasing og fjerning 
av urenheter
Navrondellene egner seg spesielt godt for alt fra fasing 
på arbeidsstykkanten og frem til avsluttende sveising. 
Med den høye avslipingsytelsen får du en rask og effektiv 
forberedelse av arbeidet. Det som i tillegg gjør våre nav-
rondeller så unike, er den skrånende og tydelige kanten 
på verktøyet. Comfort Start-kanten gir en mykere start på 
slipingen og langt bedre arbeidskomfort. 

I tillegg til navrondeller er også de grove lamell- og natur-
fiberskivene godt egnet for sliping av fasing. I tillegg kan 
du fjerne urenheter som glødeskall fra overflaten før du 
starter med den endelige sveiseprosessen. Også grov-
rengjøringsskiver er svært godt egnet til forbehandling av 
overflater.

Eksperter i rørledningskonstruksjon
Spesielt ved konstruksjon av rørledninger med betydelig kraft på sveise-
sømmer, investeres det mye tid i forberedelser. Ved å lage en V-Groove, 
en V-formet utdyping mellom rørendene, er det mulig å lage en sammen-
hengende sveisesøm rundt rørene. For en V-Groove benyttes fremfor alt 
4 mm tynne navrondeller.

Typenummer Mål Spesifikasjon EE

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

Katalogside 72
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I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Navrondell CERABOND side 71

PREMIUM -NAVRONDELL
CERABOND 2in1 for stål og rustfritt stål

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

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

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

PREMIUM -NAVRONDELL
CERABOND 2in1 for stål og rustfritt stål

 + Kortere arbeidsprosesser 
Bedre aggressivitet gir vesentlig 
forkortede arbeidstider.

 + Høyere produktivitet 
Den spesielle strukturelle oppbyg-
gingen gir maksimal systemytelse.

 + Lavere produksjonskostnader 
Den enestående bindingstekno-
logien, som er optimalisert for 
keramiske korn, forhindrer at 
korningen brytes opp og fører til 
lengre levetid for verktøyet.

TYROLITs CERABOND-system sam-
menfatter nesten 100 års erfaring i en 
ny generasjon av høyeffektive verktøy. 
Med navrondellene i Cerabond-fami-
lien har vi lykkes i å oppnå en optimal 

kombinasjon av spesialbehandlede 
keramikkorn og bindingsoppbygging. 
Dette gir skiven aggressivitet og 
levetid på høyeste nivå. Det enestå-
ende bindingssystemet forhindrer at 

kornene brytes opp for tidlig, noe som 
garanterer for full slipeytelse i hvert 
enkelt korn. Denne navrondellen pas-
ser for bruk på stål og rustfritt stål .

TYROLIT film

Filmen for produktet 
finner du på YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup



 

 

 

I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre. 
Navrondell for ikke-jernholdige metaller side 78, Navrondell LONGLIFE side 70, Lamellslipeskive LONGLIFE C-TRIM side 323
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Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

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

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

28N 34239196 125x22,23 ZA60-B 10

34239197 125x22,23 ZA80-B 10

PREMIUM -NAVRONDELL
LONGLIFE for stål

PREMIUM  LAMELLSLIPESKIVE
LONGLIFE for stål og rustfritt stål

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

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

PREMIUM -NAVRONDELL
For ikke-jernholdige metaller

PREMIUM***-navrondellen som er spesielt utviklet for ikke-jernholdige 
metaller, hindrer tetting av verktøyet og reduserer dermed tilsettinger 
eller avstumping. Selv med svært lavt kontakttrykk oppnår skiven svært 
høy aggressivitet. Takket være TYROLITs egen sammensetning og 

produksjonsmetode oppnår man svært høye avslipingsverdier ved bruk 
på ikke-jernholdige metaller. Denne navrondellen kommer i fast utførelse i 
hardhetsgrad N for flate- og kantsliping eller i den mykere skjærehardhets-
graden L for flatesliping.

PREMIUM*** LONGLIFE er en navrondell med høy ytelse som passer godt 
for flate og kantsliping. Ved bruk av den sterke 4 mm-navrondellen, for 
eksempel ved bygging av rørledninger, oppnår man svært god avsponings-
ytelse. Med styrkegradene 7, 8 og 10 mm gir LONGLIFE-navrondellene i 

tillegg spesielt høy formstabilitet ved sveise- og rotsømbearbeiding.

PREMIUM*** LONGLIFE-lamellslipeskiven har svært lang levetid og 
fremragende avslipingsytelse. Denne lamellslipeskiven kan brukes til både 
høylegert stål og rustfritt stål så vel som ulegerte eller lavlegerte ståltyper. 
 

Når den brukes på ytelsessterke vinkelslipere, gir skiven problemløs bear-
beiding av sveisesømmer og kant- og flatesliping.



 

 

I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Naturfiberskive side 339, grovrengjøringsskive side 343.
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Form Typenr. Mål Korn Maks.turtall EE

N Disc 712268 125x22 36 12 250 10

712269 180x22 36 8 600 10

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Farge Maks.turtall Anbefalt turtall EE

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

PREMIUM  CA-P93 N NATURFIBERSKIVA
For stål og rustfritt stål

PREMIUM  GROVRENGJØRINGSSKIVE
Universell bruk

TYROLIT NATURFIBERSKIVE er en ny og unik slipeskive som kombine-
rer aggressivitet med høy arbeidskomfort. Kan brukes både på stål og 
edelstål. Svært lang levetid og miljøvennlige bæreenheter av jutefiber 
garanterer toppytelse. En ekstra støtteelement er ikke nødvendig, siden 
et slikt allerede er integrert i produktet. Disse bæreelementene i naturfiber 

kan trimmes og har dermed en vesentlig lengre levetid enn andre skiver. 
Brukeren sparer dermed både tid og store kostnader.

Med grovrengjøringsskiven fra TYROLIT kan du effektivt fjerne rust, maling, 
lakk og understellbelegg fra arbeidsstykket. De porøse nylonfibrene, som 
er behandlet med kraftige slipemidler, takler enhver utfordring.

Samtidig hindrer de belegging eller tilsettinger på skiven. Denne skiven gir 
en støysvak og lite anstrengende sliping kombinert med lav varmeutvikling.



Rengjøring av sveisesømmer

Etter sveising må sveisesømmene som regel rengjøres 
for glødeskall og anløpsfarge. Rengjøring av sømmene er 
nødvendig både av optiske og korrosjonstekniske årsaker. Hvor 
lang tid dette arbeidstrinnet tar, avhenger av ønsket sluttresultat 
for arbeidsstykket.

Typenummer Mål Spesifikasjon EE

734693 178x7,0x22,23 A30Q-BF PIPE 10

Midlertidig rengjøring av sveisesømmer
Sveiseforbindelser på rørledninger kan i de fleste tilfellene ikke ut-
føres i ett arbeidstrinn. For å kunne legge flere sveisesømmer over 
hverandre, må hvert enkelt lag først rengjøres. For å fjerne slagg og 
glødeskall raskt fra fordypninger, har TYROLIT utviklet en BASIC* 
PIPELINER-navrondell.

Fjerning av glødeskall og anløpsfarge
Rengjøring er første trinn i en ren etterbearbeiding av 
sveisesømmer. Vi hjelper deg med et bredt sortiment av 
verktøybørster for samtlige maskintyper, samt et stort 
utvalg av slipeull- og grovrengjøringsskiver med ulike 
spesifikasjoner. 

Verktøybørster egner seg først og fremst til fjerning av 
gjenstridige glødeskall og slagg på vanskelig tilgjengelige 
steder, som for eksempel i rørforbindelser etter første 
gangs sveising. De kjemiske og mekaniske egenskapene 
til tråden og kvaliteten til børsten gir svært gode resulta-
ter med hensyn til skrubbeeffekt og standtid.
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Katalogside 75
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I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
SHIELD-kjeglebørste side 145.

PREMIUM  SHIELD KJEGLEFORMEDE BØRSTER
For stål

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Maks.turtall EE

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

PREMIUM  SHIELD 
KJEGLEFORMEDE BØRSTER
For steel

 + Bredt sortiment 
Børstene våre finnes med 
tvinnet og bølget tråd, tilpasset 
etter bruksområdet.

 + Høyere arbeidssikkerhet 
De beskyttende plastklaffene 
hindrer uønsket trådbrudd og 
beskytter mot støv.  + Ingen begrensning 

Den transparente beskyttel-
sen gir bedre sikkerhet under 
arbeidet og gjør det mulig 
for brukeren å arbeide uten 
begrensninger. Vanskelig til-
gjengelige steder er ikke lenger 
noe problem takket være de 
myke plastklaffene.

Med SHIELD kjegleformede børster 
tilbyr TYROLIT et beskyttelsesbelegg 
mot uønsket støv og trådbrudd, og i 
tillegg er de svært brukervennlige. Det 
transparente beskyttelsesbelegget 

gjør også at sikten til arbeidsstykket 
ikke hindres. Dette verktøyet brukes 
også ofte til rensliping av sveisesøm-
mer og til lettere avgradingsarbeider. 
Verktøyets form åpner for enkel 

bearbeiding av hjørner og kanter. 
SHIELD-børstene finnes i ulike mo-
deller og med ulike trådtyper, og de 
holder de høyeste sikkerhetsnivåene 
ved bearbeiding av rustfritt stål.



 

 

 

I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Rundbørste side 148, grovrengjøringsskive side 343, SCM side 348.
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PREMIUM  RUNDBØRSTER
For rustfritt stål

PREMIUM***-rundbørstene egner seg svært godt til bearbeiding av svei-
sesømmer. Alt etter trådtype finnes det en børste fra TYROLIT som passer 
det aktuelle bruksområdet. Til overflateforberedelser og til fjerning av 
rust, glødeskall og betongrester velger du tvunnede børster. Børster med 

bølget tråd kan du også bruke for å fjerne rust og farge, og de kan også 
brukes til finbearbeiding. Produktene våre brukes også ofte til nedsliping av 
sveisesømmer.

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Maks.turtall EE

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

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Farge Maks.turtall Anbefalt turtall EE

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

PREMIUM  SCM
Universell bruk

Med det nye TYROLIT SCM-programmet tar TYROLIT enda et skritt i 
retning av mer økonomisk drift. Bearbeidingen av arbeidsstykket kan 
dermed gjøres vesentlig raskere. Hovedargumentet er at du sparer 1 til 
3 arbeidstrinn. Den raske og effektive avslipingsytelsen gjør det enkelt å 
redusere overflateruhet, fjerne anløpsfarge, glatte overflater og slipe vekk 
sveisesømmer. En ytterligere fordel ved SCM er at det kan brukes til å 
avgrade

verktøykanter uten ekstra materialavsliping. Dessuten har produktene i 
TYROLIT SCM-programmet overlegen standtid – nok et bevis på hvor 
økonomiske de er.

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Farge Maks.turtall Anbefalt turtall EE

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

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

PREMIUM  GROVRENGJØRINGSSKIVE
Universell bruk

Med grovrengjøringsskiven fra TYROLIT kan du effektivt fjerne rust, maling, 
lakk og understellbelegg fra arbeidsstykket. De porøse nylonfibrene, som 
er behandlet med kraftige slipemidler, takler enhver utfordring.

Samtidig hindrer de belegging eller tilsettinger på skiven. Denne skiven gir 
en støysvak og lite anstrengende sliping kombinert med lav varmeutvikling.



 

I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Pressede kompaktskiver side 354.
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PREMIUM  PRESSEDE SKIVER
Universell bruk

Med pressede skiver fra TYROLIT kommer du til på spesielt vanskelig 
tilgjengelige steder og i hjørner på ethvert arbeidsstykke. Disse fleksible 
produktene endrer ikke arbeidsstykkets geometri, og du oppnår alltid den 
ønskede overflatestrukturen. Egenskaper som kaldsliping, lite belegging og 
jevne overflateresultater gir dem et fortrinn fremfor konvensjonelle verktøy.

Bruksområdene er primært avgrading, rensliping, glatting, finbearbeiding 
og bearbeiding av sveisesømmer. Materialet kan enkelt bearbeides og 
struktureres med modulskiver. 

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Maks.turtall Anbefalt turtall EE

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

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

Hvis arbeidsstykket skal bearbeides ytterligere etter 
sveising, må sømmene slipes av optiske eller funksjonelle 
årsaker. Det dreier seg da hovedsakelig om å lage jevne 
overganger mellom sømmen og arbeidsstykket.
Avhengig av styrke og størrelse bør man ved bearbeiding av sveisesømmer 
i utgangspunktet begynne med finest mulig kornstørrelse, hvis det er påkrevd 
med en senere overflateforbedring. Hvis avslipingsytelsen ikke er tilstrekkelig 
for en større sveisesøm, bør man skifte til den neste grovere kornstørrelsen. 
Det gjør etterarbeidet merkbart enklere.

Enkel fjerning av sveisesømmer
Produktutvalget vårt tilbyr en rekke muligheter for 
enkel og rask avsliping. For avsliping av store sveise-
sømmer anbefaler vi navrondeller, lamell- og fiberski-
ver, som leveres med ulike kornstørrelser. 

For å komme til vanskelig tilgjengelige sveisesømmer, 
anbefaler vi å bruke hardmetallfreser. Våre freser er 
laget av høyverdige hardmetallsorter som er testet i 
praksis, og de produseres i hypermoderne CNC-sli-
peautomater.

Typenummer Mål Spesifikasjon EE

34190207 152x3x25,4 3C FIN 10

Sliping for presise kilesømmer
Med de pressede slipemidlene i sortimentet vårt kommer du frem til 
de vanskeligst tilgjengelige kriker og kroker på alle typer arbeidsstykker. 
Spesielt kilesømmer kan enkelt bearbeides med disse fleksible verktøy-
ene uten fare for overflateskader.

Katalogside 354
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I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Lamellskive LONGLIFE C-Trim side 323, Navrondell LONGLIFE side 70.

PREMIUM  LAMELLSLIPESKIVE
LONGLIFE for stål og rustfritt stål

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

28N 34239195 125x22,23 ZA40-B 10

34239196 125x22,23 ZA60-B 10

34239197 125x22,23 ZA80-B 10

PREMIUM  LAMELLSLIPESKIVE
LONGLIFE for stål og rustfritt stål

PREMIUM*** LONGLIFE-lamell-
slipeskiven har svært lang levetid og 
fremragende avslipingsytelse. Denne 
lamellslipeskiven kan brukes til både 

høylegert stål og rustfritt stål så vel 
som ulegerte eller lavlegerte stålty-
per. Når den brukes på ytelsessterke 
vinkelslipere, gir skiven problemløs 

bearbeiding av sveisesømmer og 
kant- og flatesliping.

 + Svært lang levetid 
PREMIUM*** LONGLIFE gir 
lengre levetid med nøyak 
tig samme sliperesultater.

 + Robust konstruksjon 
Det høye antallet tettsit-
tende lameller gjør denne 
skiven slitesterk også 
ved tung belastning.

 + Fremragende total avsliping 
Skiven har ikke bare lang 
levetid, men også god 
aggressivitet.

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

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

TYROLIT film

Filmen for produktet 
finner du på YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup

PREMIUM -NAVRONDELL
LONGLIFE for stål

PREMIUM*** LONGLIFE er en navrondell med høy ytelse som passer 
godt for flate og kantsliping. Ved bruk av den sterke 4 mm-navrondel-
len, for eksempel ved bygging av rørledninger, oppnår man svært god 

avsponingsytelse. Med styrkegradene 7, 8 og 10 mm gir LONGLIFE-nav-
rondellene i tillegg spesielt høy formstabilitet ved sveise- og rotsømbear-
beiding.



 

 

 

I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre. Navrondell CERABOND side 71, Navrondell for ikke-jernholdige metaller side 
78, Naturfiberskive side 339.
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PREMIUM -NAVRONDELL
CERABOND 2in1 for stål og rustfritt stål

TYROLITs CERABOND-system sammenfatter nesten 100 års erfaring i en ny 
generasjon av høyeffektive verktøy. Med navrondellene i Cerabond-familien 
har vi lykkes i å oppnå en optimal kombinasjon av spesialbehandlede kera-
mikkorn og bindingsoppbygging. Dette gir skiven aggressivitet og levetid på 

høyeste nivå. Det enestående bindingssystemet forhindrer at kornene brytes 
opp for tidlig, noe som garanterer for full slipeytelse i hvert enkelt korn. Denne 
navrondellen passer for bruk på stål og rustfritt stål .

Form Typenr. Mål Korn Maks.turtall EE

N Disc 712268 125x22 36 12 250 10

712269 180x22 36 8 600 10

SIABITE 4515 FIBERRONDELL
For stål og rustfritt stål 

Å bruke fiberrondell er en veldig enkel og rask måte å fjerne materialet på. 
Minimalt med vibrasjoner gjør at fiberrondellen er behagelig og bruke. Den-
ne fiberrondellen er laget for bruk på rustfritt stål, og har keramiske korn. 

Denne fiberrondellen er tilgjengelig i kornstørrelser fra 24 til 120. 

Form Typenr. Mål Korn Maks.turtall PU

V Disc 553390 125x22 36 8 600 50

553391 125x22 50 12 200 50

553393 125x22 60 12 200 50

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

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

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

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

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

PREMIUM  CA-P93 NATURFIBERSKIVE
For stål og rustfritt stål

PREMIUM -NAVRONDELL
For ikke-jernholdige metaller

PREMIUM***-navrondellen som er spesielt utviklet for ikke-jernholdige 
metaller, hindrer tetting av verktøyet og reduserer dermed tilsettinger 
eller avstumping. Selv med svært lavt kontakttrykk oppnår skiven svært 
høy aggressivitet. Takket være TYROLITs egen sammensetning og 

produksjonsmetode oppnår man svært høye avslipingsverdier ved bruk 
på ikke-jernholdige metaller. Denne navrondellen kommer i fast utførelse i 
hardhetsgrad N for flate- og kantsliping eller i den mykere skjærehardhets-
graden L for flatesliping.

TYROLIT NATURFIBERSKIVE er en ny og unik slipeskive som kombinerer aggres-
sivitet med høy arbeidskomfort. Kan brukes både på stål og edelstål. Svært lang 
levetid og miljøvennlige bæreenheter av jutefiber garanterer toppytelse. En ekstra 

støtteelement er ikke nødvendig, siden et slikt allerede er integrert i produktet. 
Disse bæreelementene i naturfiber kan trimmes og har dermed en vesentlig lengre 
levetid enn andre skiver. Brukeren sparer dermed både tid og store kostnader.



 

 

 

I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Hardmetallfres side 123, Quick Change-skive side 370.
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Å bruke fiberrondell er en veldig enkel og rask måte å fjerne materialet på. 
Minimalt med vibrasjoner gjør at fiberrondellen er behagelig og bruke. Den-
ne fiberrondellen er laget for bruk på svart stål, og har zirkonkorn. Denne 

fiberrondellen er tilgjengelig i kornstørrelser fra 24 til 120. 

Form Typenr. Mål Korn Maks.turtall PU

V Disc 982285 125x22 36 12 200 50

982050 125x22 50 12 200 50

985082 125x22 60 12 200 50

PREMIUM  HARDMETALLFILER
For stål

Hardmetallfreser fra TYROLIT er fremstilt på moderne CNC-slipemaskiner. 
Resultatet er et høyeffektivt presisjonsverktøy som gir optimale sliperesulta-
ter. Den spesialutviklede skivegeometrien sikrer den høyeste standtiden og 
de beste resultatene på alle typer stål. Den slipende freseprofilen er spesielt

langavsponende og gir et høyt avsponingsvolum. Redusert varmeutvikling 
beskytter fingerfresen og arbeidsstykket.

Form Typenr. Mål Spesifikasjon EE

52WRC 34213585 13x25-6x70 SC 1

PREMIUM  ZA-P48 PE Y QUICK-CHANGE DISC
For stål og rustfritt stål

Med TYROLIT QUICK CHANGE DISC sparer du enormt med tid. Denne 
spesifikasjonen gir deg høyeste avslipingsytelse og samtidig lang levetid. 
Dette oppnås med zirkonkorund eller keramisk korund i kombinasjon 
med en trelags produktstruktur. I tillegg får du med dette produktet høy 

bestandighet, lite kornoppbrytning og bedre kantstabilitet.

Form Typenr. Mål Korn Maks.turtall EE

QDisc-R 112401 50 36 25 000 50

SIARON 4819 FIBERRONDELL
For stål
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Overflatebearbeiding

Etter sliping av sveisesømmer blir det ofte igjen rue overflater 
og riper. For å oppnå et enhetlig strukturert utseende, 
må dette fjernes før overflaten kan jevnes ut.
Ikke bruk grovkornet verktøy på dette trinnet, og forsøk å fjerne dype riper trinn 
for trinn med stadig finere produkter. Avhengig av hvilke krav du har til arbeids-
stykket, må du arbeide med tilsvarende kornstørrelse og finhetsgrad. Også 
maskinføringen kan være avgjørende for resultatet: Desto langsommere du kjører, 
desto mindre spordybder får du.

Fjerning av sveisesøm, -spor og riper
Du oppnår best fjerning av spor og riper ved bruk av 
slipeullprodukter. Disse kan brukes universelt på alle 
materialer, og tilbys for bruk på ulike maskiner. 

TYROLIT SCM-programmet kombinerer høy skjæ-
reevne med høy standtid, slik at du får en optimal 
overflatefinish. Du kan dermed spare deg for to til tre 
arbeidstrinn. Med vårt sortiment av slipeull- og lamellsli-
pestifter kan du også utføre spesielt nøyaktige arbeider 
på alle typer overflater.

Typenummer Mål Spesifikasjon EE

94210 100x100x19,1 S4 A SVÆRT FIN 1

Forhåndsbearbeiding av store overflater
Valser og satineringsmaskiner er spesielt populære i forbindelse med 
forhåndsbearbeiding av store overflater. De fjerner enkelt sveisespor, riper 
eller oksideringsrester. Med den patenterte formen til de utviklede spiralval-
sene blir arbeidet enkelt og komfortabelt uten utslag i sideretningen. Slik 
unngår du typiske valseavtrykk på arbeidsstykket.

Katalogside 407
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I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
SCM side 348, Slipeullstifter side 381.

PREMIUM  SCM
Universell bruk

PREMIUM  SCM
Universell bruk

 + Merkbar kostnadsreduksjon 
Reduksjon av antall ar-
beidstrinn betyr i tillegg lavere 
verktøykostnader.

 + Redusert arbeidstid 
Arbeidstiden reduseres betyde-
lig gjennom den høye standti-
den. Man spares også for 1 til 3 
arbeidstrinn.

 + Én skive – tre muligheter 
Denne skiven har et uttakbart 
midthull og kan dermed monteres 
på tre ulike støtteelementer.

Med det nye TYROLIT SCM-pro-
grammet tar TYROLIT enda et skritt 
i retning av mer økonomisk drift. 
Bearbeidingen av arbeidsstykket 
kan dermed gjøres vesentlig raskere. 
Hovedargumentet er at du sparer 1 til 

3 arbeidstrinn. Den raske og effekti-
ve avslipingsytelsen gjør det enkelt 
å redusere overflateruhet, fjerne 
anløpsfarge, glatte overflater og slipe 
vekk sveisesømmer. En ytterligere 
fordel ved SCM er at det kan brukes 

til å avgrade verktøykanter uten ekstra 
materialavsliping. Dessuten har pro-
duktene i TYROLIT SCM-programmet 
overlegen standtid – nok et bevis på 
hvor økonomiske de er. 

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Farge Maks.turtall Anbefalt turtall EE

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

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

PREMIUM  LAMELLSLIPESTIFTER
For stål, rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller

TYROLIT-lamellslipestifer tilpasser seg overflaten svært godt og sørger for 
at overflateegenskapene ikke endrer seg. TYROLIT Premium***-sortimentet 
utvides nå med 29 nye typer, slik at du kan velge mellom enda flere mål.

De mange korngradene kan benyttes til å oppnå forskjellige overflatestruk-
turer og ruhet. TYROLIT-lamellslipestifer kan også fås med innlagt slipevev, 
slik at du oppnår høyere materialavsliping og får en grovere overflate.

Form Typenr. Mål Korn Spesifikasjon Maks.turtall Anbefalt turtall EE

52LA VL-C 148718 50x50-6x40 120 A MEDIUM 8 000 6 000 10
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Reduser arbeidstiden med en 
grundig forberedelse
Bruk TYROLIT SCM-programmet og spar opptil tre arbeidstrinn. 
Med bare ett produkt oppnår du både glatting og rengjøring 
samt en optimal overflatefinish. Desto finere utførelse av skiven, 
desto finere blir også overflaten. Formen på skiven gjør det 
også enklere for deg å bruke den på forskjellige støtteelementer. 
Ved hjelp av det uttakbare midthullet kan skiven brukes på alle 
de tre støtteelementene i sortimentet vårt.

Overflatefinish og polering

Etter fjerning av riper og utjevning av overflaten, kommer ofte 
den perfekte finishen. Her kan du velge mellom en matt og jevn 
overflatestruktur eller en høyglanset polering, som gjør at kravene 
til det tilhørende slipemiddelet kan avvike betydelig. 
Ved polering av metalloverflater, er nøyaktig arbeid og kompetanse en viktig forutsetning 
i tillegg til en høy maskinkvalitet og kvaliteten på slipeull- og lamellskivene. Ofte er det 
nødvendig med flere trinn for å oppnå ønsket resultat. Under poleringsprosessen bør du 
sørge for at det fine slipestøvet fjernes kontinuerlig, da det kan påvirke resultatet som et 
uønsket slipemiddel.

Slik oppnår du den perfekte overflaten
Uansett om du skal matte eller polere, finner du 
det riktige verktøyet for det ønskede resultatet 
i sortimentet vårt. Velg mellom ulike slipeullprodukter 
for vinkel- og rettslipere eller rask manuell bearbeiding. 
Produkter som TYROLIT Fast Change-skivene eller de 
klassiske slipeullproduktene egner seg også perfekt 
til forberedelse av arbeidsstykket for den perfekte 
speilglansen.

Typenummer Mål Utførelse Farge Maks.turtall Anbefalt turtall EE

34047733 125x22 SVÆRT FIN BLÅ 12 000 7-8 500 10

Katalogside 348
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I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Poleringsprogram side 362.

PREMIUM  POLERINGSPROGRAM
Tre trinn til speilglans

 + Trinn 2 
Forbered overflaten for polering 
med PREMIUM*** PRE-POLISH. 
Skiven tilpasser seg optimalt til 
overflaten og gir et perfekt grunn-
lag for poleringen.

 + Trinn 1 
Fjern større riper med PREMIUM*** 
CONDITIONINGskiven. Den flerdi-
mensjonale lamellestrukturen redu-
serer tilsøling og belegg og hindrer 
uønsket materialmisfarging.

 + Trinn 3 
Med PREMIUM*** POLISH ska-
per du i siste trinn den perfekte 
speilglansen. Ulike slipepastaer 
muliggjør bearbeiding av ulike 
materialer.

Med TYROLITs 
POLERINGSPROGRAM oppnår du 
en perfekt høyglansoverflate med 
kun få trinn. Siden skivene ikke 

tilsøles eller får belegg, er levetiden 
over gjennomsnittet. En egen 
kaldsliping med spesielle lameller gir 
strålende overflatefinish. I tillegg er 

arbeidsbeskyttelsen spesielt

god på grunn av liten varme- og 
støvutvikling samt lav støybelastning.

PREMIUM  POLERINGSPROGRAM
Tre trinn til speilglans

Typenr. Form Mål Spesifikasjon Typenr. EE

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



 

  

 

OVERFLATEFINISH OG POLERING 26

I katalogen vår finner du alle artikler vi anbefaler i alle tykkelser og diametre.  
Pressede kompaktskiver side 354, Lamellslipestifter side 382.

Form Typenr. Mål Spesifikasjon Maks.turtall Anbefalt turtall EE

1UW 34190207 152x3x25,4 3 C FIN 5 000 3 000 16

PREMIUM  LAMELLSLIPESTIFTER
For stål, rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller

PREMIUM FLEECE RULLER
Universal bruk

Disse verktøyene er fleksible nok til å tilpasse seg alle konturer på ar-
beidsstykket. Lamellringen på lamellslipestiftene kan brukes på forskjellige 
materialer og lar deg arbeide nøyaktig med forskjellige oppgaver som 
mattering, forpolering og overflaterengjøring.

De svært fleksible lamellene gjør også bearbeiding av vanskelig tilgjengeli-
ge steder mulig.

Fleece ruller brukes til å rengjøre og til overflatebehandling, med plansli-
pere eller håndsliping. Et vidt spekter av spesifikasjoner gir deg mulighet 
til en stor variasjon av overflatemuligheter. Sortimentet går fra grove 

spesifikasjoner for rengjøring av sveisesømmer til meget fin polering. 

Form Typenr. Mål Korn Maks.turtall Anbefalt turtall EE

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

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

Form Typenr. Mål Conforms to Spesifikasjon Farge EE

Rulle 957377 100x10m P220 A COARSE RÖDBRUN 1

PREMIUM  PRESSEDE SKIVER
Universell bruk

Med pressede skiver fra TYROLIT kommer du til på spesielt vanskelig 
tilgjengelige steder og i hjørner på ethvert arbeidsstykke. Disse fleksible 
produktene endrer ikke arbeidsstykkets geometri, og du oppnår alltid den 
ønskede overflatestrukturen. Egenskaper som kaldsliping, lite belegging og 
jevne overflateresultater gir dem et fortrinn fremfor konvensjonelle verktøy.

Bruksområdene er primært avgrading, rensliping, glatting, finbearbeiding 
og bearbeiding av sveisesømmer. Materialet kan enkelt bearbeides og 
struktureres med modulskiver. 
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Tyrolit fast change gjør det mulig å skifte skiven takket være borrelåsbak-
platen. Den tynne papirbackingen gjør skiven ideell for finishoppgaver. Pro-
duktet gir en eksepsjonell fin overflatefinish på metall, lakk, kompositt og 

hard sten. Kladding og metning av skiven er redusert, det øker levetiden.

Form Typenr. Mål Korn Maks.turtall EE

DISC 7012 150 40 8 800 50

14342 150 60 8 800 50

7016 150 120 8 800 50

SIATOP 1815
For stål, rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller
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