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TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.  
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alla återförsäljare i hela världen hittar du på vår
hemsida www.tyrolit.com



En medlem av SWAROVSKI Group

HAND- OCH RINGSÅGKLINGA
DET NYA PROGRAMMET  
FÖR MAXIMAL EFFEKT

Utmärkt skärtid

Lång livslängd

Universell användbarhet
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HAND- OCH RINGSÅGKLINGA

PREMIUM*** – KVALITETSVERKTYG FöR MAxIMAL LönSAMHET

Försprånget som utmärker TYROLIT baseras på många års erfarenhet inom produktion och användning av hand- 
och ringsågklingor. Därmed möjliggör vi innovativa lösningar i stora projekt liksom ekonomiska aspekter för daglig 
användning på en byggarbetsplats. Särskilt lämpliga för att göra öppningar i väggar eller tak med endast litet djup. 
Används på armerad eller oarmerad betong med en väggtjocklek på upp till 20 cm vid handsågning/26 cm vid ring-
sågning. Passar för bränsledrivna, elektriska och hydrauliska kapslipmaskiner.

 Utmärkt och konstant skärhastighet

 Lång livslängd

 Universell användbarhet

 Snabb och enkel hantering

 Rena skärkanter

 Lugn och snabb skärning genom armeringar

 Stort sortiment – lämpligt för alla maskintyper

 Högsta kvalitet och säkerhet tack vare lasersvetsade segment

SERVICE

  Specialmått och individuella lösningar efter förfrågan

  Centrumhål och medbringarhål för speciella maskiner, 
möjligt efter förfrågan

  Användningsteknisk rådgivning och systemlösningar 
för speciella byggarbetsplatser står alltid till förfogande

AnVISnInGAR/REKOMMEnDATIOnER

  Verktygen får endast användas vid våtskärning

  Observera alltid maskinens säkerhets- och  
användningsanvisningar före arbetet

 Säkerhetsmanualen kan skickas efter vid önskemål



VÄLJ RÄTT SÅGKLInGA

SYMBOLER

Betong

HAnDSÅGAR

HSL***
för hårda/lätt slitande material
för hydrauliska maskiner
bra skärpa

HSM***
för allmän användning
för bränsledrivna maskiner

HSH***
för mjuka/slitande material
för bränsledrivna maskiner
lång livslängd

KROnSÅGAR

PRS-SET
för hårda/lätt slitande material
bra skärpa

PRM-SET för allmän användning

PRH-SET
för mjuka/slitande material
lång livslängd

FÄRGKOD RInGSÅGAR

Material Specifikation Färg

hårda material mjuk

för allmän användning medel

för slitande material hård



Premium★★★
Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet.

ARTIKELnR FORM DIMEnSIOnER MEDBRInGARHÅL TYP LAGER

611246 C1W 405x3,2x25,4 HSL*** •

572581 C1W 405x4,2x25,4 HSL*** •

611245 C3W 405x4,2x25,4 HSM***

552902 C3W 416x2,8x25,4 HSM*** •

615134 C3W 416x2,8x25,4 HSH***

564774 C1W 416x3,2x25,4 6M59,8 HSL*** •

478810 C3W 416x3,2x25,4 HSM***

478809 C3W 416x3,2x25,4 HSH***

623891 C1W 450x3,6x25,4 HSL*** •

526970 C1W 534x3,2x25,4 6M59,8 HSL*** •

827256 C22 400x3,2x25,4 WS 18 •

309437 C42 418x2,8x25,4 B 116 •

6M59,8: för Handsåg HBH534***

HANDSÅGKLINGA

Typen HSL*** har framför allt anpassats till användning på  
hydrauliska maskiner. HSL*** kan naturligtvis även användas  
på bränsledrivna maskiner och övertygar där med mycket god 
skärpa.

Typerna HSM*** och HSH*** har framför allt utvecklats för  
bränsledrivna maskiner. HSM*** uppnår ett bra förhållande  
mellan skärpa och livslängd. HSH*** är anpassad till en lång  
livslängd/mycket slitande material.



Premium★★★
Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet.

ARTIKELnR FORM DIMEnSIOnER TYP LAGER

554348 C1W 366x4,2x288 PRS-SET •

554350 C1W 366x4,2x288 PRM-SET •

227321 C1W 366x4,2x288 PRH-SET •

RINGSÅGKLINGA

TYROLIT Ringsågklinga utmärker sig genom en snabb och enkel  
hantering samt rena skärkanter. Den övertygande skäreffekten  
förblir konstant över klingans hela livslängd. TYROLITs program 
täcker all vanlig användning.

Vid varje klingbyte bör även drivhjulet bytas ut. Därför levereras alla 
TYROLITs ringsågklingor med drivhjul.


