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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

4.600+ 
funcionários no mundo todo

500+ 
patentes no mundo todo

37 
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

€ 676 milhões  
em negócios em 2018

Sede da TYROLIT em Schwaz, Áustria



METAL INDUSTRIES

CONSTRUCTION

STONE – CERAMICS – GLASS
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Business units

Automotive Industries Steel & Foundry Precision Industries Industrial Trade

Construction Industry Trade & Rental Construction Professionals Project Services

Stone Industry Ceramic Industry Glass Industry

Nossas soluções de retífica 
líderes de mercado são 
usadas na produção de 
componentes automotivos 
com máxima precisão.

Com muitos anos de 
experiência na usinagem 
de aços de alta liga, 
somos líder de mercado 
na indústria do aço.

O setor de precisão inclui 
ferramentas e soluções de 
sistema para aplicações 
altamente especializadas.

Nosso mix abrangente 
para corte, retífica 
e tratamento de superfície 
para profissionais está 
disponível mundialmente.

O mix de ferramentas 
diamantadas altamente 
eficientes foi desenvol-
vido para necessidades 
especiais do setor 
da construção.

Nossa ampla gama de 
soluções de sistemas 
profissionais para 
aplicações relacionadas 
à construção está disponí-
vel no mundo todo.

Impressionamos os usuários 
com um amplo know-how 
na criação de máquinas 
e ferramentas perfeitamen-
te otimizadas e um rápido 
serviço de reparos.

Nossa equipe de projetos 
desenvolve soluções de 
sistema individuais para 
aplicações construtivas 
especiais, personalizadas 
para o cliente.

O amplo sortimento de 
ferramentas diamantadas 
para o setor da pedra nos 
torna líder em todas as eta-
pas do processamento, da 
mineração aos elementos 
decorativos.

Nossas ferramentas dia-
mantadas personalizadas 
são usadas no setor ce-
râmico, de corte e esqua-
driamento a perfilamento 
e polimento de azulejos 
cerâmicos.

Oferecemos ferramentas 
diamantadas para perfuração 
e usinagem de bordas de 
vidro usadas para criar 
componentes arquitetônicos 
e automotivos.
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TYROLIT  Grinding Techniques Carborundum Electrite

Diamond ProductsNestagHYDROSTRESS

Radiac Abrasives Olympus

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

Fábricas e locais de venda

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 vitrificados.

carborundum.cz

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 
profissionais da construção.

nestag.com

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

Um fabricante estadunidense 
líder de ferramentas de retífica 
convencionais e superabrasivos.

radiac.com

Fabricante asiático de 
ferramentas retificadoras 
para o comércio industrial.

tyrolit.co.th
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100 anos pensando no futuro

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

Líder tecnológico na retífica 
de precisão — Somos um líder 
mundial no fornecimento de ferra-
mentas de retífica de alta precisão 
no setor automotivo, de turbinas, 
de ferramentas industriais e vários 
outros setores de precisão.

Ferramentas diamantadas para 
retífica de vidro automotivo — 
Somos os primeiros a fabricar 
ferramentas diamantadas para 
retífica de vidro automotivo a 
40 m/min e estabelecemos um 
conceito que mudou a indústria 
na retífica de bordas no mercado.

Liderança em soluções para 
profissionais da construção 
— Nossas inovadoras soluções 
de sistema e a tecnologia 
diamantada patenteada ( TGD ® ) 
estabeleceram novos padrões 
no desempenho e conforto de 
aplicações na construção.

Pioneira no campo da retífica 
de corte — Somos os criadores 
dos primeiros discos de corte 
reforçados com fibra na Europa 
e inventores da tecnologia super-
fina que hoje é padrão global no 
mercado atual de discos de corte.

Criador da tecnologia inovadora 
de serra a fio — Perseguimos 
fortemente o desenvolvimento 
da tecnologia de serra a fio 
para aplicações em pedra e 
setor construtivo, que ainda é a 
indústria de referência atual.

Líder de mercado no setor do 
aço — Somos o fabricante mais 
famoso dos maiores discos de 
corte do mundo com diâmetros 
de até 2.000 mm para corte 
de produtos de aço quentes 
semiacabados.
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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


