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A TYROLIT é um fabricante líder mundial de 
máquinas e ferramentas para retífica e dressagem 
e também de um sistema para a indústria da 
construção. 

Desde 1919, as nossas ferramentas inovadoras con-
tribuem de forma importante para o desenvolvimento 
tecnológico em muitos setores. A TYROLIT oferece 
soluções de retífica para várias aplicações e um mix 
abrangente de ferramentas padrão para clientes em 
todo o mundo. 

Sediada em Schwaz (Áustria), a empresa familiar 
combina os pontos fortes de ser parte do dinâmico 
Swarovski Group com a sua experiência centenária 
corporativa e tecnológica individual.

O Grupo TYROLIT

Fatos e números

4.400+ 
funcionários no mundo todo

500+ 
patentes no mundo todo

36 
locais de vendas

Empresas de comercialização na África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, 
Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Índia Indonésia, Itália, 
Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rússia, Suécia, Suíça e Tailândia. Distribuidores em outros 65 países.

80.000 
produtos

29  
fábricas

€ 593 milhões  
em negócios em 2020

Sede da TYROLIT em Schwaz, Áustria
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Unidades de negócios

De usinagem de precisão a produção 
de discos de corte com diâmetro 
de até 2 Metros. Nosso mix de 
produtos na indústria do metal inclui 
ferramentas altamente especializadas 
para uma variedade de aplicações. 
Além disso, oferecemos um mix 
de produtos comercial abrangente 
para corte, retífica e tratamento de 
superfície.

Com a nossa experiência em tratamento de superfícies de muitos anos, desenvolvemos um 
conhecimento profundo sobre os requisitos específicos de nossos clientes em várias indústrias.

Somos um dos líderes mundiais no 
fornecimento de ferramentas diaman-
tadas e de máquina para todos os 
tipos de aplicações relacionadas à 
construção. Também desenvolvemos 
soluções de sistema personalizadas 
para projetos individuais. Assim, 
sempre oferecemos a resposta 
perfeita para cada desafio enfrentado 
pelos profissionais de construção.

Nossas ferramentas diamantadas 
personalizadas impressionam por sua 
performance excepcional. Para os 
requisitos mais exigentes de clientes, 
oferecemos ferramentas para corte, 
calibração e polimento de pedra 
natural e artificial bem como materiais 
cerâmicos e de vidros. Além disso, 
também fornecemos ferramentas 
para centralização e dressagem.

Para saber mais sobre nossas atividades em cada indústria, visite tyrolit.group

INDÚSTRIAS DE METAL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIAS DE QUARTZO

Indústrias

Construção

Tecnologia médica

Indústria do aço Aço e construção 
de fábricas

Indústria de ferramentas Indústria de transmissão

Óptica e óculos Indústrias da precisão Indústria da pedra

Indústria de eletrônicos Indústria de fundição Comércio industrial

Indústria de rolamentos Bens de consumoAviação e indústria 
de turbinas

Indústria automotiva



Qingdao Sisa Abrasives – Qingdao (CN)
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TYROLIT  Grinding Techniques Carborundum Electrite

Diamond ProductsNestag

HYDROSTRESS

Radiac Abrasives Olympus

Sisa Bibielle

Uma empresa líder na 
fabricação de ferramentas 
retificadoras para o comércio 
industrial na África do Sul.

grindtech.com

Fábricas da TYROLIT
denominadas apenas uma vez

Locais de vendas da TYROLIT
denominados apenas uma vez | 
inclui serviço

Locais no mundo

Marcas corporativas

Nossa marca principal 
e fabricante líder mundial 
de ferramentas de retificação 
e dressagem.

tyrolit.com

A companhia checa é o mais 
antigo fabricante europeu de 
abrasivos resinoides e vitrifi-
cados.

carborundum.cz

Um fabricante asiático de 
ferramentas de retífica e 
abrasivos de alta tecnologia.

cnsisa.cn

Fabricante estadunidense 
líder no setor de ferramentas 
diamantadas e máquinas para 
profissionais da construção.

diamondproducts.com

Uma empresa comercial suíça 
para soluções de sistema de 
alta qualidade para profissio-
nais da construção.

nestag.com

Um fabricante líder no 
setor de máquinas para 
profissionais da construção 
com sede na Suíça.

Um fabricante estaduni-
dense líder de ferramentas 
de retífica convencionais 
e superabrasivos.

radiac.com

Fabricante asiático de ferra-
mentas retificadoras para o 
comércio industrial. 

tyrolit.co.th

Um fabricante italiano líder de 
materiais abrasivos tridimen-
sionais de alta qualidade.

bibielle.com
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Liderança através de inovação

A paixão por tecnologia, muitos anos de experiência e forte 
espírito inovador foram incorporados na produção de soluções 
de retificação excelentes.

A nova tecnologia do TYROLIT 
POWER, revolucionou o acaba-
mento de superfícies duras. Tiras 
de lixamento consistindo de cama-
das feitas de cacto e diamante ofe-
recem extrema dureza, economia 
de tempo e redução significativa 
das vibrações para o usuário.

Com o nosso sistema de as-
sistência modular ToolScope, 
estabelecemos um marco para 
a digitalização da tecnologia de 
usinagem. O sistema permite que 
os usuários utilizem dados exis-
tentes e mediante transparência 
do processo, otimizem toda a 
sua cadeia de produção.

Nossas tecnologias de núcleo 
leve, patenteadas, nos permitem 
melhorar a precisão dos pro-
cessos de usinagem de preci-
são dos clientes, proporcionan-
do-lhes economia de tempo e 
dinheiro. Isso é possível devido a 
reduções de material calculadas 
por computador ou pelo uso de 
fibras naturais.

Com CERABOND X, a TYROLIT 
está estabelecendo um marco 
no mercado de abrasivos. A 
combinação do grão cerâmico 
e o exclusivo sistema de liga-
ção da TYROLIT permite uma 
consistente capacidade de corte 
dos discos, combinada com uma 
durabilidade única.

O MoveSmart é um novo siste-
ma de monitoramento para a in-
dústria da construção, conectan-
do máquinas TYROLIT à Internet 
das Coisas e processando dados 
do usuário diretamente no local 
e em tempo real. Uma jogada 
inteligente para o futuro.

Demos um salto adiante na 
usinagem de vidro laminado 
com os nossos discos REVER-
SE, simplificando as operações 
de usinagem, melhorando os 
rendimentos e a qualidade de 
processamento e, ao mesmo 
tempo, também reduzimos o 
estresse para a ferramenta e a 
peça obra.
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TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Nossas filiais mundiais podem ser encontradas em 
nosso website: www.tyrolit.group

A TYROLIT é gerenciada por um quadro executivo de 
três membros — dois dos quais são a quinta geração 
de membros da família Swarovski. As raízes da tradição 
são profundas e possibilitam que a empresa combine 
valores familiares e internacionalidade. 

Empresa familiar desde 1919

Nosso objetivo é impressionar os grupos-alvos internos 
e externos e cultivar uma cooperação justa e duradoura 
baseada na nossa parceria. Para atingir esse fim, 
otimizamos continuamente a qualidade de nossos 
produtos e serviços e constantemente adaptamos 
os processos visando as demandas do mercado em 
contínua mutação. 

O nosso gerenciamento da cadeia de fornecimento global 
assegura que os nossos produtos sejam fornecidos a 
tempo aos clientes, mundialmente. Investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento, em treinamento de nossos 
funcionários e em melhorias tecnológicas são parte 
integral de nossa cultura corporativa. 

O manuseio sustentável dos recursos, a garantia de 
trabalho ambientalmente seguro e conformidade com 
requisitos legais contribuíram para o desenvolvimento 
positivo da empresa desde 1919.

Dr. Christoph Swarovski é membro do 
quadro executivo desde 2002. Ele atua 
como porta-voz e é diretor financeiro e 
administrativo.

Andreas Buchbauer é membro do quadro 
executivo desde 2003 e é diretor de 
tecnologia.

Arno Pichler é membro do quadro executivo  
desde 2017 e é diretor da divisão Metal 
Industries.

Quadro executivo


