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Tipos de arame

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
ESCOVAS

Rótulo do produto

Pictogramas de segurança

Rotação máx. 

Marca registrada

Aplicação  
do material

Especificação Descrição Aplicação Especificação Descrição Aplicação

DW Arame  
ondulado

Indicado para materiais 
macios como metais não 
ferrosos, superfícies sensí-
veis e impurezas leves

DG Arame reto Para limpeza de peças com 
ferramentas manuais

DZ Arame  
trançado

Indicado para materiais 
macios e não ferrosos, 
superfícies sensíveis e impu-
rezas leves e também para 
remoção de tinta e verniz

DE Arame  
com plástico

Indicado para trabalho pre-
ciso, pois é evitada a sepa-
ração do arame; sobretudo 
útil em reparos de veículos 
automotores

DK Arame  
com grão

Indicado para a rebarbação 
de engrenagens, peças de 
válvulas, arestas de corte de 
perfis de alumínio e tubos
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6T  DZ SH  0,5
0,5 Espessura

SH Especificação (acessório)

DZ Tipo de arame

6T Formato

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

Máquinas

Retífica angular Retífica reta Retífica de  
bancada

Desbaste manual

Especificação

Força vertical
As escovas necessitam somente de pouca pressão, pois são apenas as pontas do arame que trabalham. Pressão mais 
alta não melhora o resultado da escovação. Pressão mais alta reduz a vida útil e exige uma maior força

Pressão muito alta Pressão correta 

S Arame de aço E Arame de aço inoxidável M Arame de latão PP Cerdas plásticas

SH Arame de aço endurecido EA Arame de aço inoxidável 
resistente a ácido

A Arame com grão de óxido 
de alumínio

PA Arame plástico com grão

SZ Arame de aço endurecido 
e duro

C Arame com grão de carbeto 
de silício

C Arame com grão de  
carbeto de silício

SM Arame de aço banhado em 
latão
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ESCOVAS  
PARA A RETÍFICA ANGULAR

O trabalho com a retífica angular é considerado um dos processos 
mais importantes dentro do mercado metal mecânico para o 
processamento de todos os tipos de metais. A TYROLIT oferece um 
mix abrangente de escovas para a retífica angular.

De um modo geral, as escovas são de 
uso universal, podendo ser utilizadas 
nas mais variadas aplicações como 
rebarbação, limpeza de cordões de 

solda ou na limpeza de superfícies de 
quase todos os materiais. 
O amplo mix de escovas da 
TYROLIT tem o formato, tipo de ara-

me e especificação adequados para 
todas as tarefas.

Recomendação de aplicação

Linha de qualidade Especificação Aço Aço  
inoxidável

Metais não 
ferrosos

PREMIUM S…

SH…

SZ…

E… INOX

M…

SM..

Produtos com texto cinza estão apenas disponíveis sob consulta. 

ESCOVAS RETÍFICA ANGULAR
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Formatos

 Escova tipo 
copo 

Para a remoção de ferru-
gem, de tinta, sujeiras e 
trabalhos de acabamento

11TDZ Escova tipo copo 

Ideal para o preparo de 
superfícies para pintura, 
remoção de marcas, ferru-
gem, resíduos e restos de 
concreto

6TDZ Escova tipo copo 

Para trabalhos pesados e 
remoção de ferrugem, de 
tinta, sujeiras ou resíduos

28KDW Escova rotativa 

Para trabalhos em lugares 
de difícil acesso, remoção 
de ferrugem, de tinta, 
sujeira e para trabalhos de 
acabamento

28KDZ Escova circular 

Para lugares de difícil 
acesso e para remoção 
de marcas, ferrugem e 
resíduos

1RDZ Escova circular 

Para a usinagem de 
cordões de solda e para 
remoção de resíduos e 
vernizes

Dimensões 
Escovas copo e rotativas Escovas circulares

ESCOVAS RETÍFICA ANGULAR
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Velocidade circunferencial ótima

Aplicação
Velocidade circunferencial em m/s

5 15 20 25 30 35 40 45

Rebarbação

Usinagem de cordões de solda

Remoção de resíduos

Polimento

Processamento de plástico

Limpeza

Remoção de ferrugem

Rotações máximas
A rotação máxima por minuto (rpm) descreve a velocidade para o uso seguro das escovas. A rotação não pode ser 
ultrapassada! Na maior parte dos casos, é vantajoso o uso de velocidade mais baixa para obter resultados melhores. 

Atenção: Antes de cada uso, verificar se a velocidade da ferramenta e a da máquina são correspondentes!

Ø 60 65 75 80 90 100 115 125 150 178 200

Escova circular, 
trançada

11.000 11.000 9.000 9.000 8.500 6.500

Escova copo, 
ondulada

11.000 11.000 9.000 6.500 6.500

Escova copo, 
trançada forma-
to 11

11.000 11.000 11.000 11.000 6-8.500 6.500

Escova copo, 
trançada for-
mato 6

6-8.500 6-8.500 6.500

Escova rotativa, 
ondulada

11.000

Escova rotativa, 
trançada 

11.000 11.000

ESCOVAS RETÍFICA ANGULAR
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