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PREMIUM  DISCOS DE CORTE
DISCOS DE CORTE SUPERFINOS 
PARA AÇO INOXIDÁVEL

Com os discos de corte PREMIUM*** 
para aço inoxidável New Generation 
há um aumento da performance com 
clara redução no desgaste da ferra-
menta. Dispomos de discos de corte 
superfinos de 0,75 mm até 1,6 mm 
de espessura. Eles são indicados 

especialmente para chapas, perfis e 
tubos de parede fina mas também 
para ferros de armação. 
Este disco de corte é de uso fácil em 
seções transversais e barras de aço 
e aço inoxidável resistente a corro-
são ou a ácidos. A pureza química 

destas ferramentas é para o proces-
samento de tipos de aço inoxidável 
é pré-requisito para evitas influências 
negativas no material como formação 
de corrosão, pontos de ferrugem ou 
redução da resistência à fadiga.

 + Máximo conforto no trabalho 

a ferramenta trabalha sem con-
tragolpes nem inclinações por 
travamento e produz 30% menos 
pó. A redução do ruído e o amor-
tecimento contra vibrações tornam 
os discos de corte superfinos da 
TYROLIT uma ferramenta segura e 
confortável.

 + Tempos de usinagem 

reduzidos 

Em função da baixa carga na 
peça e por tempos de corte 
curtos, você obtém o melhor 
resultado rapidamente. Não há 
mais necessidade de  
acabamento adicional como  
limpeza e rebarbação.

 + Eficiência econômica 

aumentada 

Aumento significativo da durabi-
lidade e da capacidade de corte, 
perceptível sobretudo no compor-
tamento do corte inicial. O disco 
oferece excelentes resultados com 
tempos de corte reduzidos desde 
o primeiro corte.

PREMIUM  DISCOS DE CORTE 
Discos de corte superfinos para aço inoxidável

Formato Código Dimensão Especificação Emb.

41 34040606 115x1,0x22,23 A60R-BFKA 10 Caixa

34040607 125x1,0x22,23 A60R-BFKA 10 Caixa

651998 100x1,0x16 A60R-BFXA 25

610935 115x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

674471 115x1,0x22,23 A60R-BFKA 25

51841 115x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

610937 125x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

674473 125x1,0x22,23 A60R-BFKA 25

Produtos com texto cinza estão apenas disponíveis sob consulta. 

DISCOS DE CORTE RETÍFICAS ANGULARES



Formato Código Dimensão Especificação Emb.

41 51844 125x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

34060382 150x1,2x22,23 A46R-BFKA 25

291583 150x1,6x22,23 A46R-BFXA 25

34059901 178x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

42 282149 115x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

282150 125x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

291587 150x1,6x22,23 A46R-BFXA 25

291588 178x1,6x22,23 A46R-BFXA 25

DISCOS DE CORTE RETÍFICAS ANGULARES
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