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Fra den 1. april 2018 er verden af supertynde skiver ikke 
længere, hvad den har været. En ny tidsalder er begyndt. 
En tidsalder, hvor metalarbejdere endelig får, hvad de har 
fortjent:

Det ultimative våben mod metal.

DER TAGES HUL 
PÅ EN NY ÆRA!



BEST

CLASS
IN

Uanset om det drejer sig om ekstreme arbejdsområder, 
den daglige brug eller brug som basisprodukt, så er der 
ikke noget konkurrenterne kan stille op mod Tyrolutionen.

TYROLIT: 
ALTID I SPIDSEN

TYROLUTIONEN ER HER – 
FOR EN BEDRE FREMTID!

KVALITETSLINJE INOX LONGLIFE 2IN1
IKKE-JERNHOLDIGE  

METALLER
IKKE-JERNHOLDIGE  

METALLER/STEN

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

STANDARD + 60 % NEW NEW - -

BASIC + 35 % - + 35 % - -

Det gamle sortiment af supertynde skæreskiver udgår 18 måneder efter lanceringen af den nye produktlinje.

•  Stål 
•  2in1 stål og rustfrit stål 
•  Rustfrit stål
•  Ikke-jernholdige metaller
•  Sten

•  Stål 
•  2in1 stål og rustfrit stål 
•  Rustfrit stål

•  2in1 stål og rustfrit stål 
•  Rustfrit stål

Der er gode nyheder fra Tyrolutionens hovedkvarter.  
Ikke blot gode, men fantatiske nyheder! 

Intensivt udviklingsarbejde fra vores bedste folks side har gjort, at  
metalarbejdere nu har en komplet ny serie af supertynde skæreskiver  
til rådighed. Og det i en kvalitet, der er op til 60 % bedre!

Tre kvalitetsniveauer, der giver succes!

• arbejde uden kraftanstrengelse

•	 bedre	overfladefinish	

• præcise, målenøjagtige snit

• meget få vibrationer

•  næsten ingen støj, meget lidt snavs

• højere skærehastighed



DER SKAL IKKE FORVENTES  
TILBAGESLAG!
Værktøjet arbejder uden tilbageslag og uden at komme i 
klemme og med 30 % mindre støvudvikling. En yderligere 
støj- og vibrationsdæmpning gør de supertynde skæreskiver 
fra TYROLIT til et sikkert og komfortabelt stykke værktøj.

skæreskiver
til rustfrit stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332800 115x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332801 125x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332802 115x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332803 125x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332804 115x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332805 125x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332806 150x1,2x22,23 A46R-BFP 25

34332807 150x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332808 178x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332809 230x1,9x22,23 A46R-BFP 25

34332810 230x2,0x22,23 A30R-BFP 25

RUSTFRIT STÅL
OPGIVER AL MODSTAND!

Med PREMIUM   skæreskiver til rustfrit stål (i en tykkelse 
på 0,75 til 2,0 mm) får du en højere ydelse, samtidig med at 
værktøjsslitagen er reduceret betydeligt. De er et af de stær-
keste våben i Tyrolutionen og specielt velegnede til plader, 
profiler	og	rør	med	tynde	vægge,	men	også	til	armeringsjern.

Og: Også ved små tværsnit og stave i rustfrit stål samt 
korrosions- og syrebestandigt rustfrit stål giver denne 
skæreskive en nem bearbejdning.

PREMIUM  supertynde skæreskiver til rustfrit 
stål er ikke til at stoppe. Det, at der ikke er 
behov for yderligere efterbehandling som f.eks. 
rensning og afgratning, er blot en af årsagerne.

HVAD BETYDER DET FOR  
FREMTIDEN?

 + ingen korrosionsdannelse, gravrust eller reducering af 
udmattelsesstyrken

 + signifikant	øget	levetid	og	skæreevne,	hvilket	især	mærkes	
i 1.snits skæreevne
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De bedste resultater med forkortede 
skæretider fra første snit.

UDEN KOMPROMISSER.
 + væsentligt forbedret produktivitet 

 + reduceret	affaldsmængde

 + målbart længere levetid og skæreevne

DE NYESTE MELDINGER HEROM:

... højeste arbejdskomfort ... præcist arbejde – præcise, 
målenøjagtige snit ... begrænset termisk belastning ... bedre 
overfladefinish	...	reduceret	gratdannelse	...	hurtige	resultater	
... ingen efterbehandling ...

TYROLIT PREMIUM  skæreskiver giver en højere ydelse  
end andre PREMIUM skiver, samtidig med at værktøjsslitagen 
er reduceret betydeligt. Disse supertynde skæreskiver med en 
tykkelse på fra 1,0 til 1,6 mm er velegnede til alle former for stål 
og udmærker sig ved at levere ekstraordinære resultater.

PREMIUM  supertynde skæreskiver 
LONGLIFE til stål: Det er navnet på vores 
særligt sejlivede angrebstrup.

LONGLIFE THE  
TYROLUTION!

skæreskiver
LONGLIFE til stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332576 115x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332755 115x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332754 125x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332756 125x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332757 150x1,2x22,23 A46S-BFP 25

34332758 150x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332759 178x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332760 230x1,9x22,23 A46S-BFP 25

34332771 230x2,0x22,23 A30S-BFP 25
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PREMIUM  supertynde skæreskiver 2in1 til stål og rustfrit stål 
giver en højere ydelse og en kraftigt reduceret værktøjsslitage. 

Ud over at produktiviteten øges betydeligt, giver den reducerede 
affaldsmængde	ved	disse	skæreskiver	mulighed	for	at	arbejde	
miljøvenligt.

skæreskiver
2in1 til stål og rustfrit stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332791 115x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332792 125x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332793 115x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332794 125x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332795 150x1,2x22,23 A46Q-BFP 25

34332796 150x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332797 178x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332798 230x1,9x22,23 A46Q-BFP 25

34332799 230x2,0x22,23 A30Q-BFP 25

FLERE ÅRSAGER TIL SUCCESSEN:
 + Økonomi: Øget levetid, skæreevne og forkortede skæretider fra første 
snit.

 + Arbejdskomfort: Intet tilbageslag, ingen risiko for at komme i klemme, 
drastisk reducering af støvmængde og støj

 + Arbejdstider: Ved brug på aluminium, aluminiumsbronze, alumini-
umslegeringer, kobber, bronze, messing, nysølv og titan forkortes 
skæretiderne.

Vi ved det alle sammen: Ved skæring af  
ikke-jernholdige metaller er det afgørende, 
at værktøjet har en høj skæreevne. Derfor 
har TYROLUTIONEN udviklet en særlig 
formel og fremstillingsmetode, så der også 

kan opnås korte skæretider på ikke- 
jernholdige	metaller.	Nye	specifikationer	
forhindrer, at skæreskiven, som det ellers 
har været tilfældet, tilsmudses og slides 
pga. rester fra emnet. 

Eller kort sagt: TYROLUTIONEN er heller 
ikke til at stoppe ved ikke-jernholdige 
metaller.

PREMIUM  supertynde skæreskiver til ikke-jernholdige metaller 
overbeviser over hele linjen.

skæreskiver
til ikke-jernholdige metaller

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332821 115x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332823 115x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332822 125x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332824 125x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332825 230x2,0x22,23 A30N-BFP 25

OGSÅ IKKE-JERNHOLDIGE META- 
LLER OPGIVER AL MODSTAND!

KORT MEDDELELSE
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Dette værktøjs kemiske renhed er ved bearbejdningen af rustfrie ståltyper en 
forudsætning for, at emnet ikke påvirkes negativt, f.eks. i form af korrosions-
dannelse, gravrust eller reducering af udmattelsesstyrken. 

Anvendelsesområdet for standard skæreskiver til rustfrit stål: Plader, 
profiler, rør og stave. Sortimentet af skæreskiver dækker tykkelser på 
1,0 til 1,9 mm og giver en hurtigere og mere komfortabel skæring med et 
minimum af grater. 

Et ægte multivåben!

Og STANDARD  skæreskiverne til rustfrit stål overbeviser 
over hele linjen: Eksperten i rustfrit stål står for en lang 
levetid, mulighed for store besparelser og bortfald af 
efterbehandling pga. den begrænsede gratdannelse.

TYROLUTION SÆTTER 
NYE STANDARDER

skæreskiver
til rustfrit stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332830 115x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332833 115x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332832 125x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332834 125x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332835 150x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332891 178x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332838 230x1,9x22,23 A46R-BFS 25

34332839 230x2,0x22,23 A30R-BFS 25

PREMIUM  skæreskiver til ikke-jernholdige metaller og sten har en god skæreevne, hvilket 
gør,	at	brugeren	kan	arbejde	med	mindre	kraftanvendelse.	Ved	brug	på	fliser,	keramik,	klinker	
og	ikke-jernholdige	metaller	imponerer	skiven	med	en	bedre	overfladefinish	og	en	fremra-
gende skærekvalitet. Heller ikke her nytter det at gøre modstand!

skæreskiver
Til ikke-jernholdige metaller og sten

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332827 115x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332828 125x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332829 178X1,6X22,23 C46S-BFP 25

KORT MEDDELELSE
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TYROLUTIONEN:
HELT SIKKERT DEN RETTE VEJ

STANDARD  skæreskiver til stål 
lever op til TYROLITS sædvanlige 
sikkerhedsstandard – og den kan 
man stole på. Vi har spurgt nogle 
tyrolutionærer, hvad der ellers er at  
sige herom.

skæreskiver
til stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332840 115x1,0x22,23 A60S-BFS 25

34332851 125x1,0x22,23 A60S-BFS 25

34332852 115x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332853 125x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332854 150x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332856 230x1,9x22,23 A46S-BFS 25

34332857 230x2,0x22,23 A30S-BFS 25

34332892 178x1,6x22,23 A46S-BFS 25

THOMAS P.:
"En virkelig økonomisk løs-
ning til den tyrolutionæres 
daglige arbejde."

MICHAEL K.: 
"Meget god standtid og 
stabilitet. Og super til 
skæring af gevindstænger, 
stave eller kabelkanaler."

STEFAN S.: 
"En helt utrolig lang  
levetid. Og så kan skiven 
endda anvendes univer-
salt."

FRANZ A.:  
"Den	effektive	skæreskive	
reducerer dine skære- og 
arbejdstider betydeligt. 
Og den forlængede levetid 
reducerer antallet af skives-
kift og mindsker således 
mængden	af	affald.	Ret	
fantastisk!"

”
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skæreskiver
til rustfrit stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34354594 100x1,0x10 A60R-BFB 25

34354597 100x1,0x16 A60R-BFB 25

34332868 115x1,0x22,23 A60R-BFB 25

34332869 125x1,0x22,23 A60R-BFB 25

VORES BASIS
KAN VI STOLE PÅ

Små diametre og helmateriale er 
deres styrker. Derved forhindres, at 
emnet påvirkes negativt, f.eks. i form 
af korrosionsdannelse, gravrust eller 
reducering af udmattelsesstyrken. 

Skæreskiverne på 1,0 mm er især 
velegnede til hurtig, komfortabel 
skæring med et minimum af grater.

BASIC 	skæreskiver	til	rustfrit	stål	kan	indsættes	fleksibelt	på	flere	fronter:	 
Ved	plader,	profiler,	rør	og	stave.

STANDARD  skæreskiver 2in1 til stål og rustfrit stål udmærker sig ved en særdeles god 
standtid og stabilitet. Den forlængede levetid reducerer automatisk antallet af skiveskift og 
mindsker	således	mængden	af	affald.	Og alt det gør skiverne meget økonomiske.

skæreskiver
2in1 til stål og rustfrit stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332859 115x1,0x22,23 A60Q-BFS 25

34332860 125x1,0x22,23 A60Q-BFS 25

34332861 115x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332862 125x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332863 150x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332893 178x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332865 230x1,9x22,23 A46Q-BFS 25

34332866 230x2,0x22,23 A30Q-BFS 25

De bedste resultater 
kan forventes ved brug 
på rustfrit stål!

 + reducerede arbejdstider
 + begrænset gratdannelse 
 + bortfald	af	overflødig	
efterbehandling

KORT MEDDELELSE
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Skæreskiverne i BASIC  sortimentet er på  
1,0 mm og 1,6 mm og er især velegnet til hur-
tigt, komfortabelt arbejde med et minimum af 
grater. De udmærker sig ved, at de har en lang 
levetid og kan anvendes universalt. 

Det lyder i sig selv ganske godt. Men "godt" 
er ikke godt nok for Tyrolutionen. Derfor 
står disse skiver også for en god stand-
tid og stabilitet og er lige så velegnede til 
skæring af plader, profiler og rør som til 
gevindstænger og stave. 

2IN1 TIL ALLE  
METALARBEJDERE

skæreskiver
2in1 til stål og rustfrit stål

Form Typenr. Mål Specifikation PS

41 34332870 115x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332872 115x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332871 125x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332873 125x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332874 150x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332875 178x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332876 230x1,9x22,23 A46Q-BFB 25

34332877 230x2,0x22,23 A30Q-BFB 25

BASIC  skæreskiver 2in1 til  
stål og rustfrit stål er kon-
struerede, så de kan anven-
des både på stål og rustfrit 
stål.
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VÆDDER
I starten af året mærker du en 
betydelig arbejdslettelse. Selv 
kærligheden går som smurt ... 
altså kærligheden til dit arbejde.

VÆGT
Du får opfyldt en drøm. Drømmen 
om reduceret værktøjsslitage og 
perfekt bearbejdet rustfrit stål.

TYR
I 2018 får du skåret igennem.  
Og det endda hurtigere, mere 
komfortabelt og mere miljøven- 
ligt end sidste år.

SKORPION
Du	finder	din	personlige	stil.	 
Så smart har du aldrig været før.  
Der tales om det vidt og bredt.

KREBS
I år kommer du ikke til at balan-
cere på et knivsæg. Nu kan du 
nemlig skære med et minimum  
af grater!

STENBUK
Dine omgivelser er ikke altid  
indstillede på at opfylde dine  
krav. Med mindre det handler  
om skæreskiver. Dem er der  
ikke noget bøvl med.

LØVE
Forandringer spøger. Og det, der 
spøger, er cirkelformet, har et hul 
i midten og gør dit job nemmere. 

VANDMAND
Forsigtig! Neptun står i Orion.    
Og hva' så? Det vigtigste er, at  
dine skiver har det helt rigtige  
antal stjerner. 

JOMFRU
Du kan forvente den helt store  
gevinst. Både med hensyn til  
arbejdslettelse og på din konto.

FISK
Nu	kører	det	for	fisken.	 
Smid skæreskiverne på, og  
lad	gnisterne	flyve,	for	det	 
bliver et helt fantastisk år.

TVILLING
Du	træffer	en	beslutning,	der	
kommer til at ændre dit liv. Eller i 
hvert fald din hverdag på jobbet. 
Nye skiver, nye glæder!

SKYTTE
Du kommer ikke uden om, at der 
skal skæres ind til benet. Og det 
kan du gøre om og om igen. Hele 
året. Bare giv den fuld skrue!

HOROSKOP FOR  
TYROLUTIONÆRER
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JOIN THE

TYROLUTION!



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 

Swarovskistraße 33 | A-6130 Schwaz | Østrig 

Tlf. +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Se en oversigt over vores afdelinger i hele verden på vores

hjemmeside på adressen www.tyrolit.com

Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT


