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TECHNIEK – MADE IN GERMANY

Sinds 1931 produceert en levert Walther Trowal machines en installaties 

voor de oppervlaktebewerking en staat garant voor de hoogste kwaliteit 

en betrouwbaarheid en geldt als uitvinder van de glijslijptechniek.

Trowaliseren is het synoniem voor glijslijpen.

Naast de bewerking van oppervlaktes door middel van glijslijpen of stra-

len, alsmede het coaten van kleine massa-onderdelen, heeft Trowal zich 

ook toegelegd op het verwerken van proceswater en heeft hiervoor effi ci-

ënte en kostenbesparende oplossingen ontwikkeld.

Met de know-how van meer dan 85 jaar bieden wij onze klanten steeds 

weer individuele oplossingen, naar wens en behoefte op maat gemaakt. 

Van deskundig advies voorzien en begeleid door onze vestigingen en/of 

vertegenwoordigingen overal ter wereld.

In ons proef-/testcentrum zorgen wij voor een optimale procestechnische 

oplossing voor uw oppervlakteprobleem. Dat kan een eenvoudige oplos-

sing zijn met één machine of een aaneenschakeling van diverse installaties 

binnen uw produktieproces.
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OVER WALTHER TROWAL

Klantengerichte
aanvraag (b. v.)
• ontbramen
• polijsten 
• reinigen 
• coaten 
• etc.

Keuze van een
passend proces
• glijslijptechniek 
• straaltechniek  
• proceswatertechniek
• coating van kleine

massa-onderdelen

Opimale oplossing
van een klanteneis
• machinetechniek
• procestechniek
• support



Een goede relatie met onze klanten is voor ons net zo belangrijk als de 

betrouwbaarheid en kwaliteit van onze produkten.

Deskundig advies vanaf het eerste kontakt en een voortdurende begelei-

ding vinden wij zeer essentieël.

Belangrijk voor ons daarbij is:

• Procestechnisch advies

• Engineering van klantgerichte eisen

• Monsterbehandeling in ons eigen proef-/testcentrum

• Diagnose, reparatie- en onderhoudsservice

• Wereldwijde klantenservice

Voor ieder probleem staan onze bekwame professionals te allen tijde voor 

u klaar.

DE KLANT ALS PARTNER
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KWALITEIT MAAKT HET VERSCHIL

Glijslijpen (trowaliseren) is een mechanisch-chemisch proces t.b.v. het ont-

bramen, kantenverronden, vergladden, polijsten, reinigen, ontvetten en 

beitsen van enkele-, massa- en serie-onderdelen.

Het glijslijpproces wordt bepaald door de combinatie van machines, chips, 

compound en water.

Daarbij werken de chips (relatief kleine steentjes) als vele kleine vijlen op 

de onderdelen. Deze onderdelen kunnen uit diverse materialen bestaan 

zoals metaal, metaallegeringen, sintermetalen, kunststoffen en rubber.

Het glijslijpen (trowaliseren) is toepasbaar bij zeer kleine tot zeer grote 

onderdelen, van eenvoudige tot gecompliceerde geometrieën en afme-

tingen.

MACHINEPROGRAMMA

Jarenlange ervaring en know-how zijn zeer essentiëel bij de keuze van de 

juiste combinatie van machine, werkstukken, chips en compound, om zo 

voor de klant een optimaal resultaat te bereiken.

Voor een groot aantal specifi eke klanteneisen, biedt Walther Trowal een 

omvangrijk programma aan van diverse soorten machines:

• Rondvibratoren 

• Rechte vibratoren

• Drooginstallaties

• Centrifugaalslijpinstallaties

• Volautomatische 

 doorloopinstallaties

• Sleepslijpinstallaties 

GLIJSLIJPTECHNIEK

• Tafeltrommels en 

 kloktrommels

• Proceswaterinstallaties

• Reinigingsvibratoren

• Coatingsinstallaties

• Straalinstallaties

• Bestekreinigingsinstallaties



PROCESMEDIA

Trowaliseren betekent niet alleen een bepaald proces voor de oppervlak-

tebewerking van onderdelen, maar biedt een breed spectrum aan mo-

gelijkheden, om oppervlaktes doelgericht te bewerken en te veredelen. 

Optimale bewerkingsresultaten worden bereikt door de juiste combinatie 

van Trowal machines enerzijds (ontbraammachines, afbraammachines, 

slijpmachines), alsmede Trowal chips en compounds anderzijds.

CHIPS

Trowal biedt voor alle denkbare toepassingen een volledig chipsprogram-

ma. In meer dan 85 jaar heeft men een compleet assortiment aan chips- 

en polijststenen in verschillende materialen, groottes, geometrische vor-

men en kwaliteiten ontwikkeld. Of het nu gaat om het grofslijpen of om 

het bereiken van hoogglans-gepolijste oppervlaktes, Trowal biedt altijd de 

optimale chips uit eigen fabricage. 

COMPOUNDS

Compounds worden ingezet om het slijpvermogen te verhogen en voor 

het reinigen of conserveren van de onderdelen. Hierdoor blijven de chips 

schoon en behouden hun slijpvermogen.

Voor een optimaal glijslijpresultaat is de juiste procesmedia zeer belangrijk, 

welke eveneens uit eigen fabricage in Duitsland komt.
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HETELUCHTTROMMELPROCES

Met de Rotamat heeft Walther Trowal een innovatieve complete oplossing 

ontwikkeld voor het coaten van kleine massa-onderdelen.

Bij dit effi ciënt en kostenbesparend proces worden massa-onderdelen 

welke gecoat moeten worden als schutgoed in een draaiende trommel 

gedaan, welke voorzien is van een omkasting. Eén of als alternatief twee 

sproeikoppen besproeien de over elkaar vallende onderdelen gelijkmatig. 

De onderdelen kunnen uit kunststoffen, elastomeren, metalen of hout be-

staan. Daarbij kunnen zowel lakken op waterbasis als synthetische lakken 

worden verwerkt. 

• Decoratieve coating

• Oppervlakte-vergladdingscoating

• Aanbrengen van een hechtcoating

• Corrosiebeschermende coating

• Isolatie-coating

Een zeer geringe overspray, reproduceerbare sproeiresultaten en een mak-

kelijke bediening kenmerken deze Rotamat.

Een serie van diverse types staat ter beschikking voor diverse coatingsbe-

werkingen. Een modulesysteem, fl exibel uit te breiden, voor standaard en 

speciale oplossingen.

COATEN VAN KLEINE MASSA-ONDERDELEN



STRALEN IN DOORLOOP

Met de innovatieve muldenband-doorloopstraalinstallatie van de THM-serie,

biedt Trowal de optimale oplossing voor een doorloop-straalbewerking 

van onderdelen met verschillende groottes en geometriëen. 

Met het gepatenteerde muldenband-transportsysteem worden de onder-

delen – onafhankelijk van geometrie, gewicht, lengte of gevoeligheid –

gelijkmatig door de machine getransporteerd. Het voorwaartse transport 

gebeurt bij een continue omwalsing van de onderdelen. Hiermee wordt 

een optimale straalbedekking bereikt.

Door de grote capaciteit en de hoge automatiseringsgraad, worden kosten 

bespaard in het bewerkingsproces. Ter beschikking staan een groot aantal 

beladings- en ontladingsinrichtingen, die de personeelskosten naar een 

minimum reduceren. Voor bepaalde toepassingen is zelfs een volautoma-

tische bewerking mogelijk.

Trowal biedt de straalinstallaties in verschillende groottes aan, welke indi-

vidueel aan de eisen van de klant en de grootte van het onderdeel worden 

aangepast.

STRAALTECHNIEK
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MILIEUBEWUST

Water en compound (zeepoplossing) zijn voor het trowaliseren onmisbaar. 

In de machine vermengt het proceswater zich met materiaalafname van 

onderdelen, chips en olieslib. 

Daarom dient het water gereinigd te worden. Het proceswater moet vóór 

het terugvoeren naar het glijslijp/recyclingproces of het afvoeren op het 

riool behandeld worden (afhankelijk van het land), door b.v. uitvlokken of 

centrifugeren.

Walther Trowal heeft met een milieubewuste kijk in de loop der jaren de 

twee processen geoptimaliseerd, die het ons mogelijk maken de kosten 

voor het proceswater duidelijk te verminderen.

CENTRIFUGETECHNIEK

D.m.v. centrifugaalkracht worden vaste stoffen met een kracht van 2500-g. 

van het proceswater gescheiden en als vast slib afgescheiden. Het gerei-

nigde proceswater wordt weer teruggevoerd in het glijslijpproces.

De centrifugetechniek kan worden ingezet bij de volgende proceswater-

vloeistoffen:

• Proceswater bij het glijslijpen

• Lakbaden

• Fosfateerbaden

• Koelwater van de mechanische 

 metaalbewerking

Voor het bepalen van de juiste bewerkingsmethode van het proceswater, 

nemen wij in ons laboratorium vooraf een uitgebreide proceswateranalyse.

UITVLOKTECHNIEK

Door het uitvlokken worden de vaste stofdeeltjes welke zich in het vuile 

water bevinden, zoals schadelijke stoffen (zware metalen, olie en vet) uit 

het water verwijderd. Op deze wijze kan het gereinigde water – (afhankelijk 

wettelijk voorgeschreven grenswaarden) – probleemloos naar het riool 

worden afgevoerd.

PROCESWATERTECHNIEK

• Proceswater bij het natstralen

• Lap-proceswater

• Wasbaden



TROWAL DIENSTVERLENING EN SERVICE

Zoals het een modern, klantgerichtbedrijf betaamt, begint de service 

en dienstverlening al reeds voor uw aankoop. 

Een professioneel advies en/of geheel vrijblijvende en kosteloze proe-

ven in ons proef-/testcentrum, bepalen welke chips en compound en 

niet te vergeten welke machines, interessant voor u kunnen zijn.

WAARBORGGARANTIE

Voor een storingsvrij produktieverloop, biedt Trowal speciale onder-

houdsservice-kontrakten aan met waarborggarantie.

RUIL-/REPARATIESERVICE

Onze ruilservice resp. reparatieservice biedt u de optimale oplossing. Ver-

toont de bekleding een licht defect, dan kan deze ter plaatse gerepareerd 

worden, echter bij een grote slijtage nemen wij uw oude trilbak retour en 

ontvangt u van ons direct ter vervanging een nieuw bekleedde en gerevi-

seerde trilbak. Dat betekent voor u een geringe stilstandtijd en daardoor 

hoge productiviteit.

ORIGINELE RESERVE-ONDERDELEN

De oppervlaktebewerkingsinstallaties zijn normalerwijze aan een hoge 

slijtage blootgesteld. Juist hier is een optimaal onderhoud en een snelle 

levering van reserve-onderdelen een belangrijke voorwaarde voor een vlot 

bewerkingsproces. Om stilstand van uw machine tot een minimum te re-

duceren, worden alle reserve-onderdelen of door onze service-monteurs 

ingebouwd, of per direct aan u verzonden.

EXTRA SERVICE
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