
Bedre. Raskere. Mer effektivt.

Kombinasjonen av spesielle 
keramiske korn og vårt unike 
bindemiddel gjør at CERABOND X 

tåler tøffe tak og beholder 
skarpheten lengre. Perfekt for 
kantsliping, flatesliping eller fjerning 

av sveisesømmer på stål og rustfritt 
stål. CERABOND X er en riktig 
vinner.

Hva er hemmeligheten bak CERABOND X?

 + Den raskeste slipingen: En ny 
struktur gir de keramiske kornene 
raskere avvirkning enn noensinne.

 + Beholder skarpheten: 
Kombinasjonen av de keramis-
ke kornene og vårt nye bin-
demiddel gjør at CERABOND 
X beholder skarpheten under 
skivens livslengde.

 + Uslåelig livslengde: 
Produktutviklingen av både slipe-
korn og bindemiddel gir dessuten 
ekstremt lang livslengde, hvilket 
innebærer færre skivebytter og 
bedre totaløkonomi.

Shape Type no. Dimension Specification PU

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Navrondell
CERABOND X for stål og rustfritt stål 

CERABOND X – Markedets beste 
2-in-1 navrondell

Testene taler sitt tydelige språk. Når det gjelder sliping i stål og rustfritt 
stål er TYROLIT vinneren.

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Neste generasjon navrondell er her. 
Tyrolit vet hvor viktig det er med riktig utrustning. Derfor har vi 
utviklet en helt ny generasjon navrondell som gjør jobben raskere 
og eliminerer unødvendig etterarbeide. CERABOND X – Markedets 
beste 2-in-1 løsning for stål og rustfritt stål. Det er du verdt.

Bestill CERABOND X nå og 
bli klar raskere.

De nye skivene finnes for umiddelbar leveranse. 
Kontakte din lokale Tyrolit-forhandler for priser og 
bestilling.



TYROLIT AS 
Rosenborgveien 9 | 0106 Gamle Fredrikstad 
Tel.: 0047 416 290 00

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

Premium slipeverktøy siden 1919
www.tyrolit.com

Bedre resultat, 
og mer tid til 
overs.
CERABOND X navrondell er en vinner. Den 
ultimate 2-in-1 løsningen for stål og rustfritt 
stål. Du får jobben gjort raskere og bedre 
enn noensinne.


