
www.tyrolit.com

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

Du finner en oversikt over alle våre kontorer verden rundt  
på nettstedet www.tyrolit.com
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HÅND- OG RINGSAGBLAD
DET NYE PROGRAMMET  
FOR OPTIMAL YTELSE

Imponerende skjæretid

Lang levetid

Universal bruk

Et selskap i SwArovSkI-gruppen
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HÅND- OG RINGSAGBLAD

PREMIUM*** – KVALITETSVERKTøY FOR OPTIMAL øKONOMISK dRIFT

Erfaringene som TYroLIT har høstet gjennom flere tiår innenfor produksjon og bruk av hånd- og ringsagblad,  
har sikret en bransjeledende posisjon. vår mangeårige kompetanse gjør oss i stand til å tilby innovative løsninger 
i store prosjekter og gjøre den daglige driften på byggeplassen mer lønnsom. Særlig egnet for å lage åpninger og 
trenge gjennom vegger og dekker med lav dybde. Bruk på armert eller uarmert betong med en veggtykkelse på 
opptil 20 cm for håndsager, og 26 cm for ringsager. Brukes i systemer med drivstoffdrevne, elektriske eller hydrau-
liske kappemaskiner.

Svært høy og konstant skjærehastighet

Lang levetid

Universal bruk

 rask og enkel håndtering

 Glatte snittkanter

 rolig og rask skjæring gjennom armeringer

Stort sortiment for alle maskintyper

Lasersveiste segmenter sikrer optimal kvalitet og sikkerhet

SERVICE

 Spesialmål og individuelle løsninger ved forespørsel

 Bore- og medbringerhull kan være tilgjengelig for  
enkelte maskiner (se spesifikasjonene)

  vi tilbyr gjerne bruksteknisk støtte og systemløsninger 
for spesialbygg

MERKNAdER / ANBEFALINGER

  verktøyene er kun beregnet på våtskjæring

 Sørg for at alle sikkerhets- og bruksinstruksjonene for 
maskinene er etterfulgt før du starter arbeidet.  
Du kan få tilsendt sikkerhetsinformasjon fra TYroLIT 
ved forespørsel



SLIK VELGER dU RIKTIG SAGBLAd

PIKTOGRAMMER

Betong

HåNdSAGER

HSL***
for harde eller lite abrasive materialer
for hydrauliske maskiner
svært god skjæreevne

HSM***
for generelle bruksområder
for drivstoffdrevne maskiner
balansert skjæreevne og levetid

HSH***
for myke eller abrasive materialer
for drivstoffdrevne maskiner
lang levetid

RINGSAGER

PRS-SET
for harde eller lite abrasive materialer
svært god skjæreevne

PRM-SET
for generelle bruksområder
balansert skjæreevne og levetid

PRH-SET
for myke eller abrasive materialer
lang levetid

FARGEKOdE FOR RINGSAGER

Material Spesifikasjon Farge

harde materialer myk

for generelle bruksområder middels

for abrasive materialer hard



Premium★★★
kvalitetsverktøyer for svært krevende oppgaver og optimalt økonomisk drift.

FORM MåL MEdBRINGERHULL TYPE

C1w 405x3,2x25,4 HSL***

C1w 405x4,2x25,4 HSL***

C3w 405x4,2x25,4 HSM***

C3w 416x2,8x25,4 HSM***

C3w 416x2,8x25,4 HSH***

C1w 416x3,2x25,4 6M59,8 HSL***

C3w 416x3,2x25,4 HSM***

C3w 416x3,2x25,4 HSH***

C1w 450x3,6x25,4 HSL***

C1w 534x3,2x25,4 6M59,8 HSL***

C22 400x3,2x25,4 wS 18

C42 418x2,8x25,4 B 116

6M59,8: for Håndsag HBH534***

HÅNDSAGBLAD

HSL*** er primært beregnet for bruk på hydrauliske maskiner. Sag-
blad av typen HSL*** kan naturligvis også brukes på drivstoffdrevne 
maskiner, hvor de leverer høy skjæreytelse.

HSM*** og HSH*** er utviklet først og fremst for drivstoffdrevne 
maskiner. HSM*** gir et balansert forhold mellom skjæreytelse og 
levetid, mens HSH*** er utviklet for lang levetid/sterkt abrasive ma-
terialer.



Premium★★★
kvalitetsverktøyer for svært krevende oppgaver og optimalt økonomisk drift.

FORM MåL TYPE

C1w 366x4,2x288 PrS-SET

C1w 366x4,2x288 PrM-SET

C1w 366x4,2x288 PrH-SET

RINGSAGBLAD

ringsagbladene fra TYroLIT kan betjenes raskt og enkelt og gir 
glatte skjærekanter. Den overbevisende skjæreytelsen holder seg 
konstant gjennom hele levetiden til bladene. TYroLIT-programmet 
dekker alle gjengse bruksområder.

Drivhjulet må skiftes ut hver gang det byttes blad. Alle TYroLIT-
ringsagblad leveres derfor med drivhjul.


