JOIN THE

TYROLUTION
NOVINKY PRO VŠECHNY TYROLUCIONÁŘE

NASTÁVÁ NOVÁ
ÉRA!
Od 1. dubna 2018 již nebude svět supertenkých kotoučů
tím, čím býval doposud. Nastala nová éra. Éra, ve které
kovodělníci konečně dostanou to, co si zaslouží:
ultimativní zbraň na kovy.

Prémiové brusné nástroje od roku 1919
www.tyrolit.com

PŘICHÁZÍ TYROLUTION –
A PŘINÁŠÍ LEPŠÍ BUDOUCNOST!

Z ústředí Tyrolution přicházejí dobré zprávy! Ale coby pouze dobré.
Vynikající!

• práce bez silového namáhání

Intenzivní práce našich nejlepších lidí na vývoji vedla k tomu, že je nyní
pro kovodělníky k dispozici zcela nová řada supertenkých řezacích
kotoučů. A to v kvalitě vyšší až o 60 %!

•	přesné řezy s exaktními
rozměry

Tři kvalitativní stupně k úspěchu!

•
•
•
•
•

ocel
běžná a ušlechtilá ocel 2v1
nerezová ocel
neželezné kovy
kamenivo

• lepší úprava povrchu

• velmi slabé vibrace
• téměř žádný hluk, málo nečistot
• vysoká rychlost řezání

• ocel
• běžná a ušlechtilá ocel 2v1
• nerezová ocel

• běžná a ušlechtilá ocel 2v1
• nerezová ocel

Starý sortiment super tenkých Řezacích kotoučů bude přerušen 18 měsíců po uvedení nové produktové řady.

KVALITATIVNÍ ŘADA

INOX

LONGLIFE

2V1

NEŽELEZNÉ KOVY

NEŽELEZNÉ KOVY / KÁMEN

PREMIUM

+ 40 %

+ 60 %

+ 35 %

+ 35 %

+ 35 %

STANDARD

+ 60 %

NOVINKA

NOVINKA

-

-

BASIC

+ 35 %

-

+ 35 %

-

-

TYROLIT:
PO CELÉM SVĚTĚ NA ŠPICI
Bez ohledu na to, zda se jedná o extrémní oblasti
použití, každodenní používání nebo základní produkt,
konkurence se nemá šanci stavět řadě Tyrolution na
odpor.

BEST

IN
CLASS

UŠLECHTILÁ OCEL
SE VZDÁVÁ ODPORU!
Supertenké řezací kotouče PREMIUM
na nerezovou ocel jsou nezastavitelné. Odpadající
potřeba dopracovávání, například očištění a
odjehlení, je pouze jedním důvodem.
S řezacími kotouči PREMIUM
na ušlechtilou ocel (tloušťka
0,75 až 2,0 mm) dosáhnete vyššího výkonu při výrazně nižším
opotřebení nástroje. Je jednou z nejsilnějších zbraní Tyrolution
a hodí se především pro tenkostěnné plechy, profily a trubky,
ale i pro armovací pruty.
A: Také u malých průřezů a tyčí z ušlechtilé oceli odolné
proti korozi a kyselinám nabízí tyto řezací kotouče opracovávání bez námahy.

CO TO ZNAMENÁ Z HLEDISKA
BUDOUCNOSTI?

NEOČEKÁVEJTE ŽÁDNÉ
ZPĚTNÉ RÁZY!

++ nedochází ke vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu
únavové pevnosti

Nástroj pracuje bez zpětných rázů, nemá tendenci se
zasekávat a produkuje o 30 % méně brusného prachu.
Přídavná funkce tlumení hluku a vibrací dělá ze supertenkých
řezacích kotoučů od společnosti TYROLIT bezpečný a komfortní nástroj.

++ výrazné prodloužení životnosti a zvýšená řezivost, která se
projeví zejména v chování stroje při naříznutí

Řezací kotouče
na nerezovou ocel
Tvar
41

Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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
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LONGLIFE THE
TYROLUTION!
Supertenké řezací kotouče LONGLIFE
na ocel: Tak se jmenuje naše
PREMIUM
zásahová jednotka s obzvláště dlouhou
životností.
Řezací kotouče TYROLIT PREMIUM
nabízejí oproti
jiným kotoučům PREMIUM vyšší výkon při výrazně nižším
opotřebení nástroje. S tloušťkou od 1,0 do 1,6 mm jsou tyto
supertenké řezací kotouče vhodné na všechny druhy oceli.
Uživatele přesvědčí svými mimořádnými výsledky.

BEZ KOMPROMISŮ.

NEJNOVĚJŠÍ HLÁŠENÍ:

++ významné zvýšení produktivity

... maximální pracovní komfort ... přesná práce – přesné řezy
s exaktními rozměry ... nižší tepelné zatížení ... lepší úprava
povrchu ... nižší tvorba otřepů ... rychlé výsledky ... žádné
následné úpravy ...

++ snížení množství odpadu
++ měřitelně delší životnost a vyšší řezivost

Nejlepší výsledky a kratší doba
řezání již od prvního řezu.

Rezací kotouče

LONGLIFE pro řezání oceli
Tvar
41
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Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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

RYCHLÁ INFORMACE

Supertenké řezací kotouče PREMIUM
2v1 na běžnou i ušlechtilou ocel zvyšují výkon při výrazně nižším opotřebení nástroje.
Vedle zřetelného zvýšení produktivity práce nabízejí tyto řezací
kotouče také větší šetrnost k životnímu prostředí, a to díky nižšímu
množství odpadu při práci.

Řezací kotouče

2v1 pro řezání běžné a nerezové oceli
Tvar
41

Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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

TAKÉ NEŽELEZNÉ KOVY
SE VZDÁVAJÍ ODPORU!
Supertenké Řezací kotouče PREMIUM
plné čáře.
Všichni víme, že: Předpokladem pro
řezání neželezných kovů je vysoká řezivost
nástroje. Z tohoto důvodu vyvinul TYROLUTION speciální recepturu a výrobní metodu
umožňující dosahovat krátkých dob řezání

na neželezné kovy přesvědčí na

i u neželezných kovů. Nové specifikace
zabraňují dosud běžnému zanášení kotouče
způsobovanému otěrem materiálu obrobku
a rovněž otupování řezacího kotouče.

Nebo ve zkratce: TYROLUTION je
nezastavitelný i v případě neželezných
kovů.

DALŠÍ DŮVODY ÚSPĚCHU:
++ Hospodárnost: prodloužená životnost, řezivost a kratší doba
řezání již od prvního řezu
++ Pracovní komfort: bez zpětných rázů, nemá tendenci se zasekávat,
dramatické snížení brusného prachu a hluku
++ Pracovní doby: Při použití k řezání hliníku, hliníkového bronzu a dalších
hliníkových slitin, mědi, bronzu, mosazi, alpaky a titanu se zkracují doby
řezání těchto materiálů.

Řezací kotouče
na neželezné kovy
Tvar
41

Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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
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RYCHLÁ INFORMACE
Řezací kotouče PREMIUM
na neželezné kovy a kamenivo umožňují uživateli
pracovat s vynaložením menší síly. Při použití na dlažbu, keramiku, klinkery a neželezné kovy
nabízí kotouč přesvědčivě lepší úpravu povrchu a výjimečnou kvalitu řezu. I zde je jakýkoli
odpor zbytečný!

Řezací kotouče

Na neželezné kovy a kamenivo
Tvar
41

Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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

TYROLUTION VYTVÁŘÍ
NOVÉ STANDARDY
Také řezací kotouče STANDARD na nerezovou ocel přesvědčí
na plné čáře: Specialistu na ušlechtilou ocel charakterizuje dlouhá
životnost, velký potenciál pro úspory a díky snížení výskytu otřepů
odpadá potřeba následných úprav.
Chemická čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nerezavějících
druhů oceli. Nedochází totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzniku
koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti.
Možnosti použití řezacích kotoučů Standard na nerezovou ocel: plechy, profily,
trubky a tyče. Sortiment těchto řezacích kotoučů zahrnuje varianty s tloušťkou
od 1,0 do 1,9 mm pro rychlejší a pohodlnější řezání bez otřepů.
Skutečně univerzální zbraně!

Řezací kotouče
na nerezovou ocel
Tvar
41
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Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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

TYROLUTION:
S JISTOTOU TA
SPRÁVNÁ CESTA
Řezací kotouče STANDARD na ocel
nabízejí nejvyšší standard společnosti
TYROLIT v oblasti bezpečnosti – a na
ten se můžete spolehnout. Zeptali jsme
se některých Tyrolucionárů, co by k tomu
ještě mohli dodat.

”

TOMÁŠ P.:

MICHAEL K.:

ŠTEFAN S.:

FRANTA A.:

„Skutečně hospodárné
řešení pro každodenní práci
tyrolucionáře.”

„Nadprůměrná trvanlivost a
stabilita. A skvělé k řezání
tyčí, závitových tyčí nebo
kabelových žlabů.”

„Jaká neuvěřitelně dlouhá
životnost. A přitom lze
kotouč používat dokonce
na univerzální účely.”

„Výkonný řezací kotouč
vám mnohonásobně zkrátí
doby řezání i pracovní
doby. A delší životnost snižuje počet výměn kotouče
a tím i
tvorbu odpadu. Skvělé!”

Řezací kotouče
pro řezání oceli
Tvar
41

Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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
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RYCHLÁ INFORMACE
Řezací kotouče STANDARD 2v1 na běžnou i nerezovou ocel se vyznačují velmi dobrou
trvanlivostí a stabilitou. Delší životnost automaticky snižuje počet výměn kotouče a tím i
tvorbu odpadu. Díky tomu můžete zůstat velmi hospodární.

Řezací kotouče

2v1 pro řezání běžné a nerezové oceli
Tvar
41

Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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

NA NÁŠ ZÁKLAD
SE MŮŽEME SPOLEHNOUT
Řezací kotouče BASIC na nerezovou ocel lze použít flexibilně na různých
frontách: na plechy, profily, trubky a tyče.
Jejich přednostmi jsou malý průměr a
plný materiál. Neočekávejte negativní
ovlivnění materiálu, například vznik
koroze, korozních pórů nebo poklesu
únavové pevnosti.
Řezací kotouče s tloušťkou 1,0 mm
se hodí především k rychlému a
pohodlnému řezání bez rizika vzniku
otřepů.

Největší úspěchy lze
očekávat při použití na
nerezovou ocel.
++ zkrácení pracovní doby
++ nižší tvorba otřepů
++ odpadá potřeba následných úprav

Řezací kotouče
na nerezovou ocel
Tvar
41
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Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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

2V1 PRO VŠECHNY
KOVODĚLNÍKY

Řezací kotouče BASIC 2v1 na
běžnou i nerezovou ocel jsou
koncipovány tak, aby jej bylo
možno používat na běžnou i
nerezovou ocel.

Řezací kotouče s tloušťkou 1,0 mm
a 1,6 mm, které jsou součástí sortimentu
BASIC , se hodí především k rychlé a pohodlné práci bez rizika vzniku otřepů. Přitom však
také přesvědčí dlouhou životností a univerzálním použitím.
To zní dobře. Ale pouze dobře není pro
Tyrolution dostačující. Proto se tyto kotouče
vyznačují také dobrou trvanlivostí a stabilitou a hodí se jak k řezání plechů, profilů a
trubek, tak i tyčí a závitových tyčí.

Řezací kotouče

2v1 pro řezání běžné a nerezové oceli
Tvar
41

Typové číslo

Rozměry

Specifikace

Bal. j.

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
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HOROSKOP PRO
TYROLUCIONÁŘE

10

BERAN

VÁHY

Začátkem roku si všimnete
významného ulehčení práce.
Také v oblasti lásky to bude
fungovat... samozřejmě v oblasti
lásky k vašemu povolání.

Splní se vám sen. Sen o nižším
opotřebení nástroje a bezchybném opracovávaní nerezové
ocele.

BÝK

ŠTÍR

V roce 2018 uděláte všemu řez.
A to rychlejší, pohodlnější a
šetrnější k životnímu prostředí
než v loňském roce.

Najdete svůj styl. Ještě nikdy
předtím vás nebylo vidět v tak
řezatelné formě. A to se také
roznese.

BLÍŽENCI

STŘELEC

Uděláte rozhodnutí, které změní
váš život. Nebo alespoň váš
každodenní pracovní život. Přece
se říká – nový kotouč, nové štěstí!

Řezání se nelze vyhnout. Nebo
lépe řečeno: mnohým
řezacím pracem. Po celý rok.
Super. Jdeme!

RAK

KOZOROH

Tento rok pro vás nebude
procházka mezi otřepy. Nyní
můžete konečně řezat bez otřepů!

Svět kolem vás není vždy ochoten
plnit vaše požadavky. Kromě
řezání kotoučů. Při nich se
nemůžete na nic stěžovat.

LEV

VODNÁŘ

Změny předcházejí váš stín.
A tento stín má tvar kruhu s dírou
ve středu a ulehčuje vám práci.

Pozor! Neptun stojí v Orionu.
Na druhé straně: Kdo to chce
vědět? Podstaté je, že vaše
kotouče mají ten správný počet
hvězd.

PANNA

RYBY

Můžete počítat s velkým ziskem.
Se ziskem, který vám ulehčí práci,
ale také se ziskem na vašem
kontě.

Nyní si ale nalijme čistého vína.
Nahoďte řezací kotouč, nechte
lítat kolem jiskry. Bude to pro vás
fantastický rok.

JOIN THE
TYROLUTION!

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Rakousko
Tel. +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398
Seznam poboček ve všech částech světa naleznete na našich
webových stránkách www.tyrolit.com

Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT

