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Tyrolit DCU Basic
Edullinen yleiskuivasahaustimanttiterä betonin, tiilen ja luonnonkiven sahaukseen.

Tyrolit DCU Basic

Ø125

Ø230

tuotenumero

466084

466090

keskireikä

22,23 mm

22,23 mm

runko

vaimentamaton

vaimentamaton

segmentin vahvuus

2,6 mm

2,6 mm

segmentin korkeus

7 mm

9 mm

segmentin muoto

C3

C3

sähkötyökalu

kulmahiomakone

kulmahiomakone

Max sahauksen kehänopeus

80 m / sec

80 m / sec

Max kierrosluku

10200 rpm

6650 rpm

Tyrolit DCU Premium Fast Cut 4in1
Laatutimanttiterä vaativimpiin sovelluksiin ammattikäyttäjälle. Taloudellisesti kustannustehokas ja kulutuskestävä.
Betonin, tiilen, luonnonkiven ja teräksen sahaukseen.

Tyrolit DCU Premium FC 4in1

Ø125

Ø230

tuotenumero

474746

474753

keskireikä

22,23 mm

22,23 mm

runko

vaimentamaton

vaimentamaton

segmentin vahvuus

2,0 mm

2,4 mm

segmentin korkeus

10 mm

9 mm

segmentin muoto

C6R

C6R

sähkötyökalu

kulmahiomakone

kulmahiomakone

Max sahauksen kehänopeus

80 m / sec

80 m / sec

Max kierrosluku

10200 rpm

6650 rpm
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Tyrolit on yksi maailman suurimmista hionta-, leikkaus-, sahaus-, poraus- ja höyläystyökalujen valmistajista ja työkalujen ja
koneiden toimittajista. Tyrolit tuotteissa yhdistyvät laadukkuus, innovatiiviset ratkaisut ja pitkäaikainen kokemus. Tyrolit investoi
jatkuvasti uusien, asiakkaidemme ja ympäristön tarpeisiin räätälöityjen tekniikoiden kehittämiseen. Tyrolit:in sijoitustoiminnan
painopiste on ympäristöä säästävissä tekniikoissa. Tyrolit:iin kuuluu 27 tuotantoyksikköä 12 maassa, ja se toimii yli 65 maan
markkinoilla. Yrityksessä oli vuonna 2011 noin 4 500 työntekijää, ja sen liikevaihto oli noin 550 miljoonaa euroa. Tyrolit kuuluu
Swarovski-konserniin, jonka pääkonttori on Schwazissa Itävallassa. www.tyrolit.com

Laadulla on perinteet
Vuonna 1994 TYROLIT:sta tuli ensimmäinen eurooppalainen hiontatuotevalmistaja, jonka
laadunhallintajärjestelmälle myönnettiin ISO-sertifikaatti.
Integroitu hallintajärjestelmä
TYROLIT:in nimi yhdistetään korkeaan laatuun. Yhtiöllä on pitkä historia laadunhallinnan parista, ja vuonna 1994
TYROLIT olikin ensimmäinen eurooppalainen hiontatuotevalmistaja, jonka laadunhallintajärjestelmälle
myönnettiin ISO-sertifikaatti. TYROLIT:in integroitu hallinta tarkoittaa, että laadun, ympäristön ja turvallisuuden
hallintajärjestelmät toimivat yhteisesti kaikissa TYROLIT:in tuotantopaikoissa. Integroidun hallinnan tavoitteena
on muodostaa yhteinen standardi tuotteiden ja palvelun korkean laadun varmistamiseksi.
Laatu on olennainen osa yrityskulttuuriamme
TYROLIT on saavuttanut johtavan asemansa hiomatuoteteollisuudessa tiedostamalla laadunhallintajärjestelmän
tärkeyden jo varhaisessa vaiheessa. Useimmat TYROLIT-yhtiöt on nykyään integroitu tähän järjestelmään.
TYROLIT:in asiantuntevat työntekijät, sekä myös toimittajat ja asiakkaat, ovat olennaisen tärkeitä koko arvoketjun
optimoinnin kannalta. Korkea laatu ja hyvä palvelutaso ovat toimintamme ja menestyksemme kulmakiviä.
Ympäristön aktiivinen suojelu tulevaisuuden turvaamiseksi
TYROLIT haluaa turvata tulevaisuuden. Me hyväksymme vastuumme ja kehitämme aktiivisesti vastuullisempaa ja
kestävää toimintaa.
Ympäristönsuojelu ei ole siten ainoastaan yksi liiketoimintamallimme peruspilareista, vaan myös olennainen osa
yhtiömme johtamisfilosofiaa. Lue lisää TYROLITin ympäristönsuojelukäytännöistä.
Työskentely- ja käyttöturvallisuus
On työntekijöiden vastuulla varmistaa, että työpaikalla noudatetaan parhaita terveys- ja turvallisuusstandardeja.
Pyrimme aina välttämään onnettomuusriskit mahdollisimman tehokkaasti.
Työpaikan jatkuva arviointi, turvallisuus- ja tuotekoulutus sekä työympäristön jatkuva parantaminen auttavat
varmistamaan työskentelyn turvallisuuden. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme – työharjoittelijoista lähtien –
tarvittavan koulutuksen turvallista työskentelyä varten.
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Tuoteturvallisuus
TYROLIT takaa, että kaikki työkalut täyttävät oSa-standardin ja eurooppalaisten standardien vaatimukset.
Koneidemme CE-merkintä takaa, että ne ovat täysin EU-standardien mukaisia. Pyrimme jatkuvasti parantamaan
tuotteidemme turvallisuutta:




toimimalla Organisation for the Safety of Abrasives (oSa) -järjestön perustajajäsenenä
tekemällä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten ja standardointilaitosten kanssa sekä
kommunikoimalla kaikkien tuotteidemme käyttäjien kanssa eri puolilla maailmaa

TYROLIT:in hiomatyökaluissa on oSa-, EN13236- (timanttityökalut), EN12413- (katkaisu- ja hiomalaikat) ja
EN13743-merkinnät (liuskalaikat).

Tuotemerkinnät

Rekisteröity tavaramerkki

Tuotenimike / -malli

Max. kierrosnopeus rpm

Kokomerkintä:
ulko Ø ja keskireiän Ø

Tyrolit-laatuluokitus

Segmentin korkeus ja
pituus

Käyttösovellus- ja
turvallisuussymbolit

EN-standardi ja
tyyppinumero

Työstettävän materiaalin
soveltuvuussymboli

Tyrolit oSa:n perustajajäsen
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