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Sinds 1931 produceert en levert Walther Trowal hoogwaardige en duurzame 

machines en installaties voor de oppervlaktebewerking, staat garant voor 

de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid en geldt als uitvinder van de 

glijslijptechniek.

De term „Trowaliseren“ is een bekend begrip geworden en is het synoniem 

voor glijslijpen.

Naast de bewerking van oppervlakken door middel van glijslijpen of stralen, 

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

toegelegd op het verwerken van proceswater en heeft hiervoor ef� ciënte 

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 productieproces.

Het spreekt voor zich dat onze installaties, onze chips & compounds als-

mede onze processen getest en goedgekeurd zijn voor toepassing in de 

luchtvaartindustrie. Walther Trowal is DIN/ISO 9001:2015 gecerti� ceerd 

en staat op niveau 1 leverancier binnen de gehele OEM’s en MRO’s in de 

luchtvaartindustrie. 

TROWAL – meer dan 85 jaar technologische ervaring!



MOTORONDERDELEN
Turbine-onderdelen zoals ventilatorbladen, compressorbladen, schoepen-

wielen, turbineschoepen, motorbehuizingen, etc. benodigen een perfecte 

oppervlakte� nish met lage Ra-waardes. Deze worden bereikt door het be-

werken van de onderdelen boven in de roterende vibrator, welke is uitge-

rust met een opening voor een 100% ontlading van de onderdelen van 

de glijslijpinstallatie. Voor een enigszins meer intensief � nishing-proces 

worden hoogwaardige Turbotron centrifugaalslijpinstallaties ingezet. En 

het milieuvriendelijke Trowapast � nishing-proces zorgt voor een opper-

vlakte-� nish met een Ra-waarde van <=0,2µm.

CONSTRUCTIEDELEN
Trowal vibratoren zorgen voor een ef� ciënte, prijsgunstige oppervlakte-

bewerking van grote contructie-onderdelen met lengtes tot 6,000 mm 

(20 ft) en een maximum breedte van 1,300 mm (4.3 ft). Het geteste

„Multi-Vib“ vibrator-aandrijfsysteem garandeert door intensieve beweging 

van de procesmedia-massa over de gehele lengte van het bewerkings-

compartiment (tub) een absoluut homogene � nish van onderdelenopper-

vlakken.

ANDERE ONDERDELEN
Onze laatste technische ontwikkeling, de Multivibrator MV, zorgt voor een 

intensieve bewerking van de binnen- en buitenkant van b.v. hydraulische 

behuizingen. Dit type machine is bijzonder geschikt voor het � jnslijpen en 

polijsten van fragiele onderdelen welke elkaar niet mogen raken geduren-

de het proces. 

Uiteraard levert Trowal economische oplossingen voor het ontbramen van 

in massa geproduceerde onderdelen zoals schroevendraaiers, klinknagels etc.

Deze massa-onderdelen kunnen natuurlijk ef� ciënt worden gecoat in 

onze „Rotamat“ coatingsinstallatie met een corrosiebescherming, visuele 

nuancering en de verspreiding van statische electriciteit.

Trowal biedt al meer dan 85 jaar diverse glijslijp-oplossingen voor luchtvaart- en 
ruimtevaarttoepassingen!



Een goede relatie met de klant is net zo belangrijk als de betrouwbaarheid 

en kwaliteit van onze producten.

Deskundig advies vanaf het eerste contact en een voortdurende begeleiding 

vinden wij zeer essentiëel.

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 op elk moment 

voor u klaar. 

Optimale oplossingen voor de oppervlaktiebehandeling

• Ventilatorbladen
• Schoepenwielen/ 
 compressorbladen
• Motorbehuizingen 
• Structuele onderdelen 
• Massa-onderdelen
 (schroevendraaiers, 
 klinknagels etc.)

• Service op maat 
• Procestechnologie
• Training
• Reserveonderdelen
• Onderhoud en reparatie
• Proceswatertechniek

• Ontbramen
• Kantenbreken, afronden  
• Reinigen oppervlakte
• Polijsten
• Coating

Onderdelen
Selectie van de opper-
vlaktebehandelings-
processen

Optimale klantenservice
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