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PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ
CERABOND 2IN1 PRO BROUŠENÍ BĚŽNÉ 
A UŠLECHTILÉ OCELI

Systém TYROLIT CERABOND 
spojuje již téměř stoleté zkušenosti 
s novou generací vysoce výkonných 
nástrojů. V podobě hrubovacích ko-
toučů řady CERABOND se podařilo 
dosáhnout optimální kombinace spe-

ciálně upravených keramických zrn 
a pojivové struktury. 
Díky tomu lze udržovat brusný výkon 
i životnost kotouče na nejvyšší úrovni. 
Jedinečný pojivový systém zabraňuje 
předčasnému vylamování zrn, čímž 

je zaručeno využití plného brusného 
výkonu všech zrn. Tento hrubovací 
kotouč se hodí pro použití na běžnou 
a ušlechtilou ocel.

 + Rychlejší práce 
Díky lepšímu brusnému výkonu 
lze mnohonásobně zkrátit 
pracovní dobu.

 + Vyšší produktivita 
Speciální konstrukční uspořá-
dání umožňuje maximální využití 
výkonu systému.

Hrubovací kotouč 
s funkcí a bez funk-
ce Comfort Start 

 + Nižší výrobní náklady 
Jedinečná pojivová technologie, 
která je optimalizována pro kera-
mická zrna, zabraňuje vylamování 
zrn a prodlužuje životnost nástroje.

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
CERABOND 2in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 34060373 115x4,0x22,23 CA24Q-BFK 5

34019874* 115x7,0x22,23 CA24Q-BFK 5

34060374 125x4,0x22,23 CA24Q-BFK 5

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

34060375 150x4,0x22,23 CA24Q-BFK 5

34019877* 150x7,0x22,23 CA24Q-BFK 5

34060376 178x4,0x22,23 CA24Q-BFK 5

34019878* 178x7,0x22,23 CA24Q-BFK 5

34060377 230x4,0x22,23 CA24Q-BFK 5

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

* S hranou v provedení Comfort Start

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ  
2in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 5270 75x6,0x9,5 A30Q-BFX 10

23875 100x4,0x16 A30Q-BFX 10

34046119* 100x6,0x16 A24Q-BFX 10

5287 115x4,0x22,23 A30Q-BFX 10

34046120* 115x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

5308 125x4,0x22,23 A30Q-BFX 10

34046131* 125x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

734378 150x4,0x22,23 A30Q-BFX 10

34046132* 150x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ
2IN1 PRO BROUŠENÍ BĚŽNÉ A  
UŠLECHTILÉ OCELI

 + Nižší pracovní zátěž 
Je vyloučena možnost zničení 
obrobku zapíchnutím nástroje, 
díky čemuž odpadá nutnost 
následných úprav.

Tento hrubovací kotouč se hodí pro 
použití na běžnou a ušlechtilou ocel. 
Vzhledem ke svému měkkému prove-
dení nabízí model PREMIUM*** 2in1 
rychlou a pohodlnou práci bez nut-
nosti vynakládání velké síly. K dosa-

žení tohoto výsledku pomohlo použití 
nového pojiva, hrubších zrn a nového 
uspořádání vrstev. 
To, čím je náš hrubovací kotouč 2in1 
tak jedinečný, je však použití hrany 
nástroje s definovaným úkosem na-

místo ostré hrany. Hrana v provedení 
„Comfort Start“ usnadňuje uživateli 
zahájení broušení a mnohonásobně 
zvyšuje pracovní komfort.

 + Vyšší pracovní komfort 
Funkce „Comfort Start“ za-
braňuje zapíchnutí nástroje do 
obrobku, čímž zjednodušuje 
a usnadňuje zahájení práce.

 + Vyšší hospodárnost 
Vysoký brusný výkon a vý-
znamně prodloužená životnost

Hrubovací kotouč 
s funkcí a bez funk-
ce Comfort Start 

Film TYROLIT

Film o výrobku najdete na 

portálu YouTube. 

www.youtube.com/ 

TYROLITgroup

* S hranou v provedení Comfort Start

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ
SILENTIO 2IN1 PRO BROUŠENÍ BĚŽNÉ A 
UŠLECHTILÉ OCELI

 + Univerzálně použitelný 
Hrubovací kotouč PREMIUM*** 
Silentio lze stejně dobře pou-
žívat k broušení hran a ploch 
běžné i ušlechtilé oceli.

 + Větší ochrana při práci 
Tlumení hluku snižuje dlouho-
dobou tělesnou zátěž.

 + Vyšší hospodárnost 
Maximální výkon při úběru 
materiálu a dlouhá životnost při 
použití na ušlechtilou ocel

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 5349 178x4,0x22,23 A30Q-BFX 10

34046133* 178x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

34046135* 178x8,0x22,23 A24Q-BFX 10

5406 230x4,0x22,23 A30Q-BFX 10

34046134* 230x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

34046136* 230x8,0x22,23 A24Q-BFX 10

34046137* 230x10,0x22,23 A24Q-BFX 10

545254** 178x7,0x22,23 A24O-BFX 10

545255** 230x7,0x22,23 A24O-BFX 10

545256** 230x10,0x22,23 A24O-BFX 10

* S hranou v provedení Comfort Start 
** Pro velmi tvrdé materiály

Model PREMIUM*** Silentio předsta-
vuje nový milník v oblasti snižování 
hlučnosti. Snížením hlučnosti o 10 
decibelů klesá vnímání hluku o 50 %. 

Tím se mnohonásobně zvyšuje 
pracovní komfort uživatele a záro-
veň je zabráněno trvalým tělesným 
poškozením. Tento hrubovací kotouč 

se speciálním tvarem byl vyvinut pro 
použití na ušlechtilou ocel a je určen 
pro broušení běžné a ušlechtilé oceli.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
Silentio 2in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27SI 285439 230x8,0x22,23 A30Q-BFX 10

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

28CON 5267 178x7,0x22,23 A30Q-BFX 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
CONFLEX pro broušení běžné a ušlechtilé oceli  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 222854 100x6,0x16 A30Q-BF 10

222858 115x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222860 125x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222861 150x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222863 178x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222868 178x8,0x22,23 A30Q-BF 10

222865 230x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222870 230x8,0x22,23 A30Q-BF 10

BASIC  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
2in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli  

U modelu PREMIUM*** CONFLEX byl optimální brusný úhel předem určen 
tvarem kotouče. Díky tomu je možno vést stroj vodorovně, což uživateli 
ulehčuje práci. 

Díky optimálnímu úhlu se nástroj opotřebovává rovnoměrně a zároveň 
vzniká rovný povrch. Tento hrubovací kotouč se hodí pro použití na běžnou 
a ušlechtilou ocel.

Tento hrubovací kotouč se vzhledem ke svému měkkému provedení hodí 
pro použití na běžnou a ušlechtilou ocel. Kromě toho model BASIC* 2in1 
nabízí rychlou a pohodlnou práci bez nutnosti vynakládání velké síly. 

Tento nástroj je univerzálně použitelný a lze jej používat také k broušení 
hran a ploch.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 297324 100x6,0x16 A30P-BF 10

297325 115x6,0x22,23 A30P-BF 10

297327 125x6,0x22,23 A30P-BF 10

297329 150x6,0x22,23 A30P-BF 10

297331 178x6,0x22,23 A30P-BF 10

718030 178x8,0x22,23 A30P-BF 10

297333 230x6,0x22,23 A30P-BF 10

BASIC  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
FASTCUT 2in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 734693 178x7,0x22,23 A30Q-BF PIPE 10

BASIC  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
PIPELINER 2in1 na běžnou a ušlechtilou ocel  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 466744 115x7,0x22,23 ZA30Q-BFR 10

466749 125x7,0x22,23 ZA30Q-BFR 10

466754 178x7,0x22,23 ZA30Q-BFR 10

466762 230x7,0x22,23 ZA30Q-BFR 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
3in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli a litiny  

Tento hrubovací kotouč se hodí pro použití na běžnou a ušlechtilou ocel. 
Vzhledem ke svému měkkému provedení představuje model BASIC* 
FASTCUT 2in1 nástroj s optimální řezivostí, s jehož pomocí lze dosáhnout 
velkého úběru materiálu v nejkratším možném čase. 

Tento nástroj je univerzálně použitelný a lze jej používat také k broušení 
hran a ploch.

Basic* PIPELINER byl vyvinut pro broušení tzv. V-drážky. Zejména při 
instalaci potrubí je nezbytné upravovat hrany konců rour do tvaru V, aby je 
bylo možné později navzájem svařovat. Protože je tvořen jen vrstvou zrn, 
poskytuje produkt rovnoměrný obrus opracovávaného dílu. 

PIPELINER je hrubovací kotouč 2in1, takže jej lze stejně dobře používat jak 
na běžnou, tak i na ušlechtilou ocel.

Pomocí hrubovacího kotouče PREMIUM*** 3in1 se zrny ze zirkonového 
korundu budete trojnásobně přesvědčiví. Předností tohoto produktu je 
vysoký výkon při broušení běžné i ušlechtilé oceli a litých materiálů a jeho 
chemická čistota. Tento nástroj neobsahuje železo, síru, chlor ani fluor a 
zanechává povrch obrobků neutrální. 

Díky brusnému výkonu a dlouhé životnosti lze v nejkratším možném čase 
dosáhnout velkého úběru materiálu. Díky své chemické čistotě se kotouč 
bez obsahu železa, síry, chloru a fluoru skvěle hodí pro použití ve speciál-
ních oblastech, například v jaderných elektrárnách.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 117058* 100x6,0x16 A30R-BFX 10

117064 115x4,0x22,23 A30R-BFX 10

117065* 115x7,0x22,23 A30R-BFX 10

117068 125x4,0x22,23 A30R-BFX 10

117070* 125x7,0x22,23 A30R-BFX 10

34042874 150x4,0x22,23 A30R-BFX 10

34042875* 150x7,0x22,23 A30R-BFX 10

117071 178x4,0x22,23 A30R-BFX 10

117072* 178x7,0x22,23 A30R-BFX 10

117073 230x4,0x22,23 A30R-BFX 10

117074* 230x7,0x22,23 A30R-BFX 10

* S hranou v provedení Comfort Start

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
Na ušlechtilou ocel  

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ
VIBSTAR PRO BROUŠENÍ UŠLECHTILÉ 
OCELI

 + Nižší náklady 
Tlumení vibrací zároveň prodlu-
žuje životnost stroje.

Tlumení vibrací vyvinuté a patento-
vané společností TYROLIT nabízí 
profesionálním uživatelům možnost 
obzvláště šetrného broušení. Díky 
vícevrstvé skladbě a pevně připojené 

plastové přírubě klesá zatížení vibra-
cemi až o 50 %. 
Technologie modelu PREMIUM*** 
VIBSTAR zamezuje vzniku nemocí z 
povolání, například poškození svalů 

či kostry, neurologických onemocně-
ní a poruch krevního oběhu, jako je 
například Raynaudova nemoc. Tento 
hrubovací kotouč je určen speciálně 
pro použití na ušlechtilou ocel.

 + Větší ochrana při práci 
Významné snížení zatížení 
vibracemi předchází vzniku 
nemocí z povolání.

 + Rovnoměrné povrchy 
Vibrace přenášené prostřed-
nictvím nástroje mohou poško-
zovat povrch, čemuž kotouč 
PREMIUM VIBSTAR brání.

Vysoce výkonný hrubovací kotouč byl cíleně vyvinut pro použití na ušlech-
tilou ocel. Hrubovací kotouč PREMIUM*** INOX spojuje dlouhou životnost 
s tou nejlepší řezivostí. 

Zásluhu má na tom speciální směs zrn z normálního a zirkonového korundu. 
Tento hrubovací kotouč je určen speciálně pro použití na ušlechtilou ocel.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
VIBSTAR pro broušení ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27V 474524 178x7,0x22,23 A30R-BFX 10

474526 230x7,0x22,23 A30R-BFX 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
Silentio pro broušení ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27SI 515988 178x7,0x22,23 A30R-BFX 10

515989 230x8,0x22,23 A30R-BFX 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ
SILENTIO PRO BROUŠENÍ UŠLECHTILÉ 
OCELI

 + Univerzálně použitelný 
Hrubovací kotouč PREMIUM*** 
SILENTIO lze používat také k 
broušení hran a ploch ušlech-
tilé oceli.

Model PREMIUM*** SILENTIO před-
stavuje nový milník v oblasti snižování 
hlučnosti. Snížením hlučnosti o 10 
decibelů klesá vnímání hluku o 50 %. 

Tím se mnohonásobně zvyšuje 
pracovní komfort uživatele a záro-
veň je zabráněno trvalým tělesným 
poškozením. Tento hrubovací kotouč 

se speciálním tvarem byl vyvinut pro 
použití na ušlechtilou ocel.

 + Větší ochrana při práci 
Tlumení hluku snižuje dlouho-
dobou tělesnou zátěž.

 + Vyšší hospodárnost 
Maximální výkon při úběru 
materiálu a dlouhá životnost při 
použití na ušlechtilou ocel

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

28CON 13616 230x7,0x22,23 A30R-BFX 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
CONFLEX pro broušení ušlechtilé oceli  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 368014 100x6,0x16 A30R-BFINOX 10

367545 115x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367548 125x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367550 150x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367551 178x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367553 178x8,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367554 230x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367556 230x8,0x22,23 A30R-BFINOX 10

STANDARD  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
Na ušlechtilou ocel  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 45919* 100x6,0x16 A36N-BFX 10

5289 115x4,0x22,23 A36N-BFX 10

5295* 115x7,0x22,23 A36N-BFX 10

636789 125x4,0x22,23 A36N-BFX 10

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

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
Na neželezné kovy  

U modelu PREMIUM*** CONFLEX byl optimální brusný úhel předem určen 
tvarem kotouče. Díky tomu je možno vést stroj vodorovně, což uživateli 
ulehčuje práci. 

Díky optimálnímu úhlu se nástroj opotřebovává rovnoměrně a zároveň 
vzniká rovný povrch. Tento hrubovací kotouč je určen speciálně pro použití 
na ušlechtilou ocel.

Výkonný hrubovací kotouč byl cíleně vyvinut pro použití na ušlechtilou 
ocel. Hrubovací kotouč STANDARD** INOX spojuje dlouhou životnost s tou 
nejlepší řezivostí. 

Ta je zajištěna použitím zrn z normálního korundu. Tento hrubovací kotouč 
je určen speciálně pro použití na ušlechtilou ocel.

Hrubovací kotouč PREMIUM*** vyvinutý speciálně na neželezné kovy za-
braňuje zanášení a snižuje tak riziko vzniku usazenin nebo otupování. Již při 
velmi nízkém přítlaku dosahuje kotouč velmi vysokého brusného výkonu. 
Díky vlastní receptuře a výrobní metodě společnosti TYROLIT lze při použití 

na neželezné kovy docílit velmi vysokých hodnot úběru materiálu. Tyto 
hrubovací kotouče jsou k dispozici v provedení s konstantní tvrdostí N pro 
broušení hran a ploch nebo s měkčí řeznou tvrdostí L pro broušení ploch.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 913338 150x4,0x22,23 A36N-BFX 10

47763* 150x7,0x22,23 A36N-BFX 10

5351 178x4,0x22,23 A36N-BFX 10

5365* 178x7,0x22,23 A36N-BFX 10

46586 230x4,0x22,23 A36N-BFX 10

5416* 230x7,0x22,23 A36N-BFX 10

576049* 115x7,0x22,23 A36L-BFX 10

647549* 125x7,0x22,23 A36L-BFX 10

576050* 178x7,0x22,23 A36L-BFX 10

647550* 230x7,0x22,23 A36L-BFX 10

* S hranou v provedení Comfort Start

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ
T-GRIND PRO BROUŠENÍ OCELI A LITINY

 + Maximální nároky 
Splňuje maximální nároky na 
výkonné pneumatické úhlové 
brusky.

Model PREMIUM*** T-GRIND byl vy-
vinut tak, aby splnil náročné požadav-
ky spojené s používáním turbínových 
a lamelových pneumatických brusek. 

Díky své dlouhé životnosti zajišťu-
je tento hrubovací kotouč enormní 
snížení tvorby odpadního brusiva a je 
proto šetrný k životnímu prostředí. 

Agresivní výkon při úběru materiálu 
zároveň zajišťuje příjemnou práci a 
pohodu pro uživatele.

 + Cenově úsporný 
Nadprůměrná životnost modelu 
T-GRIND snižuje pořizovací 
náklady i náklady na likvidaci.

 + Vysoká produktivita 
Kombinace dlouhé trvanlivosti 
a vysokého brusného výko-
nu mnohonásobně zvyšuje 
produktivitu tohoto hrubovacího 
kotouče.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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 + Vylepšený pracovní komfort 
Tyto kotouče jsou ekonomicky 
výhodné, protože je není nutné 
často vyměňovat.

HRUBOVACÍ KOTOUČE ÚHLOVÁ BRUSKA 80

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
T-GRIND pro broušení oceli a litiny

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 701518 125x7x22,23 ZZA24T-BFK 10

701439 178x7x22,23 ZZA24T-BFK 10

701515 230x7x22,23 ZZA24T-BFK 10

PREMIUM  FOCUR SA 
Diamantový rozbrušovací kotouč pro šedou litinu a litinu s kuličkovým grafitem

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

4S2 34213572 115x2x22,23 DCCI 1

34200772 125x2x22,23 DCCI 1

34200773 180x2x22,23 DCCI 1

34200775 230x2,5x22,23 DCCI 1

PREMIUM  FOCUR SA
DIAMANTOVÝ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČ 
PRO ŠEDOU LITINU A LITINU S  
KULIČKOVÝM GRAFITEM

Diamantové rozbrušovací kotouče 
FOCUR SA od společnosti TYROLIT 
jsou optimálním nástrojem pro řezání 
komponentů z šedé litiny a litiny s 

kuličkovým grafitem. Tyto produkty 
nabízí dlouhou životnost a maximální 
ekonomickou efektivitu. 
Práce s těmito kotouči je oproti 

běžným rozbrušovacím kotoučům 
mnohem příjemnější, protože při práci 
s nimi vzniká málo prachu.

 + Dlouhá životnost nástrojů 
Tyto kotouče jsou ekonomicky 
výhodné, protože je není nutné 
často vyměňovat.

 + Vyšší bezpečnost 
Díky ocelovému jádru je riziko 
prasknutí kotouče sníženo na 
minimum.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

 + Nízké zdravotní riziko 
Při používání těchto diamanto-
vých rozbrušovacích kotoučů 
vzniká méně prachu, což zna-
mená nižší zdravotní riziko pro 
uživatele.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 233756 125x7,0x22,23 ZA24N-BFX 10

233757 178x4,0x22,23 ZA24N-BFX 10

233759 178x7,0x22,23 ZA24N-BFX 10

233760 230x4,0x22,23 ZA24N-BFX 10

233762 230x7,0x22,23 ZA24N-BFX 10

233765 125x7,0x22,23 ZA24P-BFX 10

233768 178x7,0x22,23 ZA24P-BFX 10

233771 230x7,0x22,23 ZA24P-BFX 10

233773 125x7,0x22,23 ZZA24R-BFX 10

233774 178x4,0x22,23 ZZA24R-BFX 10

233776 178x7,0x22,23 ZZA24R-BFX 10

233777 230x4,0x22,23 ZZA24R-BFX 10

233778 230x7,0x22,23 ZZA24R-BFX 10

929017 178x4,0x22,23 ZZA24S-BFX 10

929018 178x7,0x22,23 ZZA24S-BFX 10

929019 230x4,0x22,23 ZZA24S-BFX 10

929020 230x7,0x22,23 ZZA24S-BFX 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
FOCUR-EXTRA pro broušení litiny  

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
FOCUR-EXTRA VIBSTAR pro broušení litiny  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27V 474527 178x7,0x22,23 ZA24N-BFX 10

474532 230x7,0x22,23 ZA24N-BFX 10

474528 178x7,0x22,23 ZA24P-BFX 10

474533 230x7,0x22,23 ZA24P-BFX 10

474529 178x7,0x22,23 ZZA24R-BFX 10

474534 230x7,0x22,23 ZZA24R-BFX 10

Model PREMIUM*** FOCUR Extra nabízí maximální výkon při úběru materi-
álu a zároveň maximální trvanlivost. Zásluhu na tom má novátorská výrobní 
technologie v kombinaci s kvalitním zrnem ze zirkonového korundu. 
Tento vysoce výkonný nástroj byl vyvinut pro použití na veškeré lité 
materiály a hodí se také k broušení ploch a odjehlovací nebo čisticí práce. 

ZA24N-BFX: zvláště pro broušení ploch, ZA24P-BFX: univerzální typ, 
ZZA24R-BFX: specialista v oboru odjehlování a ZZA24S-BFX: pro dlou-
hou trvanlivost.

Tlumení vibrací vyvinuté a patentované společností TYROLIT nabízí 
profesionálním uživatelům možnost obzvláště šetrného broušení. Díky 
vícevrstvé skladbě a pevně připojené plastové přírubě klesá zatížení 
vibracemi až o 50 %. 
Technologie modelu PREMIUM*** Vibstar zamezuje vzniku nemocí z po-
volání, například poškození svalů či kostry, neurologických onemocnění a 

poruch krevního oběhu, jako je například Raynaudova nemoc. ZA24N-BFX: 
zvláště pro broušení ploch, ZA24P-BFX: univerzální typ, ZZA24R-BFX: 
specialista v oboru odjehlování a ZZA24S-BFX: pro dlouhou trvanlivost.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.



 

 

 

 

B
ro

uš
en

í

HRUBOVACÍ KOTOUČE ÚHLOVÁ BRUSKA 82

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 5368 178x7x22,23 C30S-BFX 10

5425 230x7x22,23 C30S-BFX 10

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ  
Na kamenivo  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 567352 178x8,0x22,23 AC30N-BF 10

567353 230x8,0x22,23 AC30N-BF 10

BASIC  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
Na litinu  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 154544 178x7,0x22,23 ZA30O-BF 10

154545 230x7,0x22,23 ZA30O-BF 10

STANDARD  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
FOCUR pro broušení litiny  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27V 474531 178x7,0x22,23 ZZA24S-BFX 10

474535 230x7,0x22,23 ZZA24S-BFX 10

V podobě hrubovacího kotouče STANDARD** FOCUR získáte nástroj, který 
nabízí optimální řezivost a disponuje vysokou tvarovou stabilitou. Již při 
nízkém přítlaku podává tento nástroj dobrý brusný výkon při zachování 
dlouhé životnosti. 

Tento výkonný nástroj byl vyvinut pro použití na veškeré lité materiály a 
hodí se také k broušení ploch a odjehlovací nebo čisticí práce.

V podobě hrubovacího kotouče BASIC* pro broušení litiny získáte nástroj, 
který byl vyvinut speciálně pro čisticí práce a disponuje vysokou tvarovou 
stabilitou. Již při nízkém přítlaku nabízí tento nástroj dobrou řezivost a 
dlouhou životnost. 

Tento nástroj byl vyvinut pro použití na veškeré typy litého materiálu a hodí 
se zvláště k čištění odlitků.

Tento hrubovací kotouč PREMIUM*** s vysokým brusným výkonem nabízí 
rychlou a pohodlnou práci bez velkého silového namáhání. Optimálně se 
hodí pro použití na měkké i tvrdé kamenivo, přírodní a umělý kámen i beton. 

Tento hrubovací kotouč se zrnem z karbidu křemíku je vhodný zejména na 
kamenivo a materiály tvořící krátké třísky.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.

PREMIUM  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
FOCUR-EXTRA VIBSTAR pro broušení litiny  
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 368008 100x6,0x16 C30S-BF 10

367546 115x6,0x22,23 C30S-BF 10

367549 125x6,0x22,23 C30S-BF 10

367552 178x6,0x22,23 C30S-BF 10

367557 230x6,0x22,23 C30S-BF 10

STANDARD  HRUBOVACÍ KOTOUČ  
Na kamenivo  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

27 222872 100x6,0x16 C30S-BF 10

222873 115x6,0x22,23 C30S-BF 10

222889 125x6,0x22,23 C30S-BF 10

222892 150x6,0x22,23 C30S-BF 10

222043 178x6,0x22,23 C30S-BF 10

222898 230x6,0x22,23 C30S-BF 10

BASIC  HRUBOVACÍ KOTOUČ 
Na kamenivo  

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

29T 236317 100x16 WA46R-BF 25

236318 115x22,23 WA46R-BF 25

236319 125x22,23 WA46R-BF 25

236320 178x22,23 WA46R-BF 25

BASIC  BRUSNÝ KOTOUČ 
TOUCH pro broušení ušlechtilé oceli a neželezných kovů

Tento hrubovací kotouč BASIC* s vysokým brusným výkonem nabízí rych-
lou a pohodlnou práci bez velkého silového namáhání. Optimálně se hodí 
pro použití na měkké i tvrdé kamenivo, přírodní a umělý kámen i beton. 

Tento hrubovací kotouč se zrnem z karbidu křemíku je vhodný zejména na 
kamenivo a materiály tvořící krátké třísky.

Poloohebný kotouč BASIC* TOUCH spojuje výhody různých produktů v 
jednom nástroji. Vícevrstvá skladba nabízí možnost studeného broušení 
s dobrým odvodem třísek. Zároveň klesá riziko zbarvení materiálu. Díky 
jedinečné struktuře a nízké hmotnosti modelu TOUCH jsou potlačovány 
vibrace a lze tak zaručit klidný chod i redukci hluku. 

Kotouč dále umožňuje optimální přizpůsobení obrobku při brousicích, 
odjehlovacích a tvarovacích pracích. Samo o sobě je možné i rozbrušování 
neželezných kovů.

Tento hrubovací kotouč STANDARD** s vysokým brusným výkonem nabízí 
rychlou a pohodlnou práci bez velkého silového namáhání. Optimálně se 
hodí pro použití na měkké i tvrdé kamenivo, přírodní a umělý kámen i beton. 

Tento hrubovací kotouč se zrnem z karbidu křemíku je vhodný zejména na 
kamenivo a materiály tvořící krátké třísky.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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PREMIUM  RONDELLER®

2IN1 PRO BROUŠENÍ BĚŽNÉ A  
UŠLECHTILÉ OCELI

 + Snadná manipulace 
Snadná montáž bez nut-
nosti použití speciálního 
příslušenství, například 
opěrného talíře či upínací 
matice.

 + Větší pracovní komfort 
Tyto nástroje umožňují 
pracovat bez vibrací 
a ergonomicky, díky 
čemuž jsou šetrné k 
obsluze i ke stroji.

PREMIUM  RONDELLER® 
2in1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli

Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

29RON 57004 115x22,23 A24Q-BF 25

908225 115x22,23 A36Q-BF 25

908226 115x22,23 A60Q-BF 25

57005 125x22,23 A24Q-BF 25

908227 125x22,23 A36Q-BF 25

908229 125x22,23 A60Q-BF 25

33199 125x22,23 A80Q-BF 25

170599 150x22,23 A36Q-BF 25

57006 178x22,23 A24Q-BF 25

908230 178x22,23 A36Q-BF 25

908231 178x22,23 A60Q-BF 25

TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® 
spojuje přednosti různých brusných 
nástrojů a zároveň nabízí snadnou 
manipulaci. Díky jedinečné geomet-

rii modelu RONDELLER® je možné 
brousit zastudena, šetrně k obrobku a 
ergonomicky. 
Práce zcela bez vibrací spolu s op-

timálním přizpůsobením obrobku při 
veškerých brousicích, odjehlovacích a 
tvarovacích pracích umožňuje skvěle 
opracovávat zakřivené plochy.

 + Univerzální použití 
Skvěle se hodí jednak k 
použití na běžnou a ušlech-
tilou ocel, ale i k veškerým 
brousicím, odjehlovacím a 
tvarovacím pracím na zakři-
vených plochách.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.
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Tvar Obj. číslo Rozměry Specifikace Bal. j.

29RON 908233 115x22,23 C36S-BF 25

948218 115x22,23 C60S-BF 25

908220 178x22,23 C36S-BF 25

908221 178x22,23 C60S-BF 25

908223 178x22,23 C100S-BF 25

908224 178x22,23 C180S-BF 25

PREMIUM  RONDELLER® 
Na kamenivo  
TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® spojuje přednosti různých brusných 
nástrojů a zároveň nabízí snadnou manipulaci. Díky jedinečné geometrii 
a uspořádání nopkové struktury modelu RONDELLER® je možné brousit 
zastudena, šetrně k obrobku a ergonomicky. 

Práce zcela bez vibrací spolu s optimálním přizpůsobením obrobku při veš-
kerých brousicích pracích umožňuje skvěle opracovávat zakřivené plochy.

Zboží s šedě zbarvenými popisky poptejte v zákaznickém servisu.


