
Ga eerder naar huis.
Gek op voetbal? Slijp sneller dan ooit tevoren met CERABOND X 
en ga naar huis om te doen wat u het liefste doet.

Een combinatie van keramische 
korrels en ons unieke TYROLIT 
bindingstechnologie waarborgt 
een continue agressiviteit en 
een onovertroffen levensduur. 

CERABOND X blijft scherp en vormt 
daardoor de beste oplossing voor 
het slijpen van staal en roestvast 
staal bij alle intensieve toepassingen. 
Of het nu gaat om kantslijpen, 

vlakslijpen of het verwijderen van 
lasnaden: met CERABOND X kan 
het sneller.

Wat schuilt er achter CERABOND X?  

 + Sneller slijpen: Dankzij de 
nieuwe structuur van de 
keramische korrel kunnen 
gebruikers van de CERABOND X 
beschikken over een ongekende 
slijpsnelheid.

 + Blijft scherp: Dankzij de 
combinatie van ons nieuwe 
bindingssysteem en de 
keramische korrel blijft 
CERABOND X scherp tot het 
laatste moment.

 + Extra lange levensduur: 
Dankzij het nieuwe 
bindingssysteem biedt 
de CERABOND X een 
uitzonderlijk lange levensduur 
en hoeft de gebruiker minder 
vaak van schijf te wisselen.

Vorm Typenr. Afmetingen Specificatie VP

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Afbraamschijf
CERABOND X 2in1 voor staal en roestvrij staal 

Haal uw CERABOND X  
nu en ga eerder naar huis.

*Manuele test 230x7 mm schijf op staal

CERABOND X – beter dan de rest

Prestatie-index*: Levensduur en agressiviteit

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Producten zijn op voorraad. Neem contact op met 
uw lokale Tyrolit vertegenwoordiger voor een aanbod.



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze 
website onder www.tyrolit.com

Ga eerder  
naar huis.
Gek op voetbal? Slijp sneller dan ooit 
tevoren en ga naar huis om te doen wat  
u het liefste doet. CERABOND X.

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com


