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GLOBÁLIS SZERVIZ
Cégünk a Világ vezető nyomaték 
technológiai specialistája mely csakis 
nyomaték termékeket, 
mérőberendezéseket tervez, fejleszt, 
gyárt és kalibrál.
Ügyfeleink között gyártók és mérnöki 
szolgáltatást nyújtó cégek is vannak 
különböző iparágakban pl. 
űrkutatás, energia ipar,bányászat 
tenger alatti munkavégzés.

Az egész Földre kiterjedő kereskedelmi 
és szervizhálózatot működtetünk pl. 
Észak_Amerikában, Ausztráliában, Új-
Zélandon, Szingapurban, Kínában és 
Indiában. Termékeink közel 60 
országban értékesítjük szerte a világon

CSALÁDI VÁLLALKOZÁS
A Norbar céget Bill Brodey alapította 
1942-ben. Jelenleg már a harmadik család 
viszi tovább az üzletet ugyanazzal a 
szenvedéllyel mely az alapítót fémjelezte.
Az EvoTorque® digitális kulcsok,  a 
NorTronic® elektromos csavarozó 
gépek és a T-Box új fejlesztései mind 
egy-egy mérföldkő azon 
törekvéseinkben hogy a legjobb 
megoldásokat kínáljuk ügyfeleink 
számára
Folytatva a megkezdett utat a jövőben is újabb és 
újabb befektetéseket tervezünk a tervezés, gyártás, 
minőség-ellenőrzésterületén hogy a legmagasabb 
szintű innovációt tudjuk biztosítani a nyomaték 
szabályozó készülékek és berendezések területén.

A NORBARRÓL

Az igazgatók

Neill Brodey (Ügyvezető igazgató)
Craig Brodey (Igazgató)

Catherine Rohll 
(Kereskedelmi igazgató) 
Philip Brodey  
(Értékesítési és marketing igazgató)

USA

Egyesült Királyság

Szingapúr

India

Kína

Új-Zéland
Ausztrália

alsó sor  balról jobbra:

felső sor  balról jobbra:



NorTronic®  DIGITÁLIS

Vezeték nélküli adattovábbítás, nyomaték és szögfigyelés

Nyomaték
kulcsok

modellNyomaték tartomány N�m 

NorTronic kulcs

    5-50 50

                20-200 200

30-330 330

• Az eszközhöz nyomaték és szög
kalibrálást igazoló műbizonylatot
adunk.

•  Pontossága ± 1%, 20% és 100% a
teljes skála. ± 2% 10% 19% a teljes
skála

• Szögpontossága ±1% plusz egy digit
(jobb forgásirány esetén)

• Cserélhető a szerszámfej. A Norbar
széles választékkal rendelkezik
ezekből.

• A mért eredményekhez idő és dátum
bélyegző kerül

•  PIP44-es víz és por elleni védelem

• A kijelzőn nyomaték vagy nyomaték
és szög érték is kijelezhető

• Két teli színes  OLED kijelző,
egymáshoz képest 90° szögben

• Szín jelzi ha a beállított nyomaték
vagy nyomaték szög értéket elérte

• Hallható vagy rezgésssel
érzékelhető ha a cél nyomaték vagy
szög értéket elérte

•   TDS (nyomaTék aDatfeldolgozó
rendSzer) minden kulcshoz

• A nyomatékkulcson ébredő nyomaték vagy
szög adatokat valósidőben tudja továbbítani
és a TDS ezeket gyűjti vezeték nélküli
interfész segítségével.

• Vezeték nélküli PC adapter rendelhető
külön. Minden egyes  adapterhez 8
NorTronic® kulcs regisztrálható

• A NorTronic® kulcs programozható
a TDS szofverrel, illetve a
programozás után lezárható az
illetéktelenek elől a programozás.
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TT csavarhúzó
Bitcsere

TT csavarhúzók
Sokoldalú és pontos, könnyen használható nehezen hozzáférhető 
helyeken

• Pontossága megfelel az ISO6789 előírásainak
• ¼” hatszögletű bittartó
•  A bittartóhoz számtalan alakú formájú, hosszúságú ipari

bitet tudunk szállítani Önnek.
• egyszeres skála akár N�m vagy  lbf�in

Nyomaték csavarhúzók

Nyomaték tartomány N�m modell

         0.3-1.5 TTs1.5

            0.6-3.0 TTs3.0

1.2-6.0 TTs6.0



TT Kulcs
Egyszerűen húzzon nyomatékra  - kényelmes , pontos és könnyen kezelhető

Nyomaték kulcsok

• Kalibrációs műbizonylatot
mellékelünk minden kulcshoz

• Leolvasott pontosság ±3%
•  Mikorométeres skálájával könnyen,

hibamentesen beállítható
• Szállítható kettős  (N�m és

lbf�ft) vagy egyszeres ISo vagy
angolszász skálával

•  Szállítható TTi (racsnis) TTf (rögzített
meghajtó négyszög ) vagy TTfh 
(9x12 vagy 14x18) belső négyszög
fejkialakítással

• "Áttolható" racsnis fejjel mely mindkét
irányban (jobb és bal)  nyomatékolásra
használható szerszámhoz jutunk

• Az erős de keskeny racsni könnyűvé 
teszi a nehezen hozzáférhető helyeken 
végzendő munkát

• Minden típusa reteszelőzáras, így
kizárható hogy véletlen elállítja valaki
a nyomatékot.

•  A nyél ellenáll az iparban általában
használt kémiai vegyianyagoknak.

modellNyomaték tartomány N�m 

TT Nyomatékkulcs

   1-20 TT 20

   10-50 TT 50

   12-60 TT 60

      20-100 TT 100

           30-150 TT 150

                 40-200 TT 200

50-250 TT 250

60-300 TT 300

TTf Rögzített fej

TTfth Belső négyszög rátűző

TTi Racsnis fej
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Professzionális  
  ‘P’ típusú

‘P’ típusú kulcsok skála nélkül, ezért a 
nyomatékot egy arra rendszeresített 
mérőeszközön állítjuk be.

•  A beállított kulcs nyomaték
pontossága ±3% 

•  A beállított értékeket színkódokkal is
jelölheti melyet a végzáróra helyezhet

Professzionális Torque 
Belső négyszögnyílással
Rugalmas gyártásnál amikor több féle 
fejet kell használni egy kulcson

• Két féle kivitelben gyártjuk: 16 mm-es csővég
csatlakozóval és 9x12 vagy 14x18 mm belső
négyszög csatlakozással

• A feltűzhető szerszámcsatlakozók széles
választéka érhető el akár metrikus, akár
angolszász méretekben is.

• A  feltűzhető szerszámú nyomatékkulcsok
elérhetőek  ‘P’ típúsban és skálás kivitelben is.

Professzionális feltűzhető szerszámú nyomatékkulcsok

Professzionális ‘P’ típusú nyomatékkulcs

modell

ú 

Nyomaték tartomány N�m 

Állítható, feltűzhető szerszám csatlakozój 

8-60 60TH

  20-100 100TH

           40-200 200TH

60-300 300TH

400TH 80-400 (only female ended version) 

‘P’ típusú feltűzhető szerszám csatlakozójú

8-60 60THP

  20-100 100THP

           40-200 200THP

60-300 300THP

            80-400 (only female ended version) 400THP 

modellNyomaték tartomány N�m 

‘P’  típusú racsnis

8-60 60‘P’

  20-100 100‘P’

            40-200 200‘P’

   60-300 300‘P’

 80-400 400‘P’

Gyártósori skála nélküli 
nyomatékkulcsok

Nyomatékkulcsokhoz
rátűzőkulcs   

és kiegészítő választék
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Ahol az az igény hogy egy értéken 
dolgozzon a kulcs folyamatosan

•
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• Egyedülálló  ‘megtörő mechanizmusa’
révén egyedülállóan pontos 
nyomatékmeghúzást tesz lehetővé

•  Tökéletes kerékanya és sok egyéb 
felhasználáshoz

• Leolvasott pontossága ±4%

• Kalibrációs műbizonylatot
mellékelünk minden kulcshoz

• Hordtáskában szállítjuk,( kivéve a 
rátűzőfejes változatot)

• Kompakt verzió is elérhető ha kis 
helyen szeretné tárolni, így használat 
előtt kell csak összeszerelnie. 

Nyomatékkulcsok

Ipari nyomatékkulcsok
Tökéletes nyomatékszabályozás nagy nyomatékigény esetén

Nyomaték tartománya N�m modell

     100-500 3AR

          150-700 4R

              200-800 4AR

300-1000 5R

700-1500 5AR

                900-2000 6R

Ipari kompakt verzió



Professzionális nyomatékkulcs modell 
650 – 1500
Precíziós felhasználásra 1,500 N�m-ig

•  Kivételesen tiszta nyomatékjel ,
egyedülállóan pontos mechanizmus

• Az elért nyomaték nem hosszfüggő 
ezért lehet használni hosszabbító 
nyéllel vagy anélkül (külön rendelhető 
Model 650 néven)

• A hosszabbító kar jelentősen
csökkenti az operátor erőkifejtését
annak érdekében hogy a kívánt
nagy nyomatékértéket elérje.

• Leolvasott pontosság ±3%
• Kalibrációs műbizonylatot

mellékelünk minden kulcshoz
• Hordtáskában szállítjuk

9

Nyomaték tartománya N�m Modell

     130-650 650

            200-800 800

300-1000 1000

500-1500 1500
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TRUCHECK™ ÉS 
TRUCHECK™ PLUS
Az egyszerű és költséghatékony 
nyomatékkulcs teszteléshez

• Elősegíti hogy nyomatékszerszámai-
nak állapotát nyomonkövesse, és
csúcsformában tartsa

• TruCheck™ és TruCheck™
Plus változata létezik

• Alap változatán nincsenek
beállítható funkciók.

• TruCheck™ Plus alkalmas kattanós,
mérőórás nyomatékkulcsok
ellenőrzésére is.

• ‘Plus’ típusnál beállítható a tűrés és
a célérték

• Kalibrációs műbizonylatot
mellékelünk a készülékhez

PROFESSZIONÁLIS 
NYOMATÉK TESZTER
-PRO-TEsT™ 

Nagy pontosság, robusztus felépítés 
és sokoldalú felszerelhetőség

• Elsődlegesen ezt választják ipari, 
katonai és laboratóriumi ügyfeleink.

• Kemény, öntött alumínium ház
• Kétrészes kijelző / átalakító egység 

segítségével számos szerelési lehetőség
• Menürendszerből kiválasztható nyelv 

(számos európai nyelv elérhető)
•  ISO 6789 mód kiszámítja a kulcsok 

kalibrációs pontját és toleranciáját
•  A memória funkció megjeleníti 

a legutóbbi 5 érték leolvasását.
• UKAS  akkreditált kalibrálási 

bizonyítvánnyal szállítjuk

NYOMATÉK SZERSZÁM

Laboratóriumi szintű 
pontossághoz férhet hozzá a 
Norbar kiforrott eszközével

•  Számos Norbar jelátalakítóhoz
csatlakoztatható

•  ‘SMART’ intelligens jeladó felismerési
mód (nem kell a jeladót külön beállítani)

• Egy időben 3 jelátalakítót is
csatlakoztatható a készülékhez

• Képszerű kijelző a könnyebb
kalibrálási mód kiválasztásához

• Menürendszerből kiválasztható nyelv
(számos európai nyelv elérhető)

•  UKAS  akkreditált kalibrálási
bizonyítvánnyal szállítjuk

Nyomaték tartomány N�m Model

        0.1-3.0 TruCheck 3.0

         1.0-10 TruCheck 10

          1.0-25 TruCheck 25

    10-350 TruCheck 350

              100-1000 TruCheck 1000

200-2000 TruCheck 2000

Nyomaték tartomány N�m Model

       0-60 Pro-Test 60

  0-400 Pro-Test 400

              0-1500 Pro-Test 1500

Professzionális  
Nyomaték teszter

- Pro-Test 
TruCheck

MÉRÉS ÉS KALIBRÁCIÓ

TruCheck Plus 3.0 N�m

TESZTER - TTT™



Nyomaték 
Csavarhúzó 
Teszter	-	TsT™ 
Kézi és gépi nyomaték 
csavarhúzógépek kalibrálására

•  Beépített nyomaték jelátalakítóval 
kisebb csavarhúzók tesztelésére

• Gépi szerszámokhoz csavarkötés
szimulációs adaptert szállítunk

• Minden egyes csatlakozó adapter 
összeköthető az össze Norbar 
jeladóval. 

• Minden egyéb műszaki
információt megtalál a - TTT™
leírásában.

Nyomaték szerszám teszter - TTT

T-Box

Nyomatéktartomány N�m Modell

        0.04-2 TST 2

      0.5-10 TST 10

1.25-25 TST 25

Csatlakoztathatóság bármelyik Norbar nyomaték átalakítók

• Színes érintőképernyőn a 
menürendszer ikonok segítségé-
vel végig vezeti a felhasználót a 
T-Box átfogó funkcióin.

• Alkalmas az összes nyomaték szerszám 
típus ellenőrzésére. Található rajta egy 
'Pulse' üzemmód , mely megadja az 
impulzus szerszámoknál a kimeneti 
impulzusok számát.

• Jelleggörbe szerűen feldolgozza és 
megjeleníti a csavarkötés jellegét.

• Egy időben 4 mérőszenzort
csatlakoztathatunk.

•  A nagy kapacitású memória tároló 
100.000 adat befogadására képes.

• Külső eszközöket csatlakoztathat  USB vagy 
RS-232-C és analóg porton keresztül.

• Kialakítása folytán tudja asztalra szerelt vagy 
hordozható módon működtetni

•  Mellékelékelünk pendrive-on egy 
(TDMS) nyomaték adatfeldolgozó és 
archiváló szoftvert.

• A TDMS lehetővé teszi az adatok 
jellegörbeszerű vagy SPC (Statisztikai- 
folyamatszabályozás)  illetve megjelenítését 
akár kalibrációs bizonyítvány formátumban
is. 

•  UKAS kétirányú kalibrálást 
feltüntető tanúsítvánnyal szállítjuk. 

T-box	xL™ 
Komplett megoldást kínál a nyomaték 
szög mérésére és adatgyűjtésére

Nyomaték csavarhúzó 
teszter - TST

Nyomaték  

Jelátalakító kínálat

ÚJ
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• A terhelőállvány a legtöbb hibát
megszünteti amely az "emberi
tényezőből" fakad mikoris kézzel
terhelik a kulcsokat. A
terhelőállvánnyal lehetővé válik a
többször megismételhető pontosabb
eredmény kapjunk.

• A kulcsok terhelése  az állvány segítségével
a vonatkozó nemzetközi szabványoknak
ISO 6789:2003 mindenben megfelel.

• Az ISO 1500 állvány bővíthető
gépi terhelő adapterrel, s ezáltal
tovább csökkenthető az embernek
a mérésre, vizsgálatra gyakorolt
hatása.

• Az ISO 1500 és ISO 3000 állványok
kialakítása folytán könnyen
cserélhetőek a mérőszenzorok.

• A TWL-1500 terhelő állványra egy
időben akár 3 mérőszenzor is
rászerelhető akár 1500 N.m-es
méretig.

Kalibrációs gerendák
A nyomaték mérőszenzorok 
kalibrálásához

•  A nyomaték kalibrációs gerendák
úgy tervezték hogy alkalmasak
legyenek nyomatékmérő
szenzorok referencia értékeinek
kalibrálására.

• A kalibrációs tárcsák és rádiuszban
végződő gerendák esetén nincs a
csapágyazásból eredő energia
veszteség.

• A gerenda formája minimalizálja
a hajlítónyomatékot

• A rádiuszban végződő gerendák a
legnagyobb pontossági osztály a
BS7882:2008 szerinti elérését teszik
lehetővé.

• A rádiuszban végződő gerendák ±8 
fokos hasznos ív található, mely nem 
befolyásolja a kalibráció pontosságát.

• A precíziósan megmunkált négyszet
meghajtók csökkentik a gerenda és
mérőszenzor közti holtjáték lehetőségét

Calibration Beam

Nyomatékkulcs terhelő állvány
A pontos nyomatékkulcs kalibrációt elősegítendő

Nyomaték terhelő állvány 
(TWL)

MÉRÉS ÉS KALIBRÁCIÓ



Példa a  speciális
mérnöki tervezésre  
egy tengeralatti 
munkához
fejlesztett készülék.

T +44 (0)1295 753600 | F +44 (0)1295  753609 | E sales@norbar.com | www.norbar.com

ENGINEER  
TO ORDER

Our wide range of standard equipment 
notwithstanding, there are applications 
when something special is required.
As an ISO 9001 accredited company,
Norbar	will	undertake	the	design	and	
manufacture of special equipment 
against agreed customer specifications.

These	projects	range	from	modified	
torque wrench end fittings to complete 
torque and angle control of multi-
spindle	nut	runners.	Relevant	European	
safety directives are applied where 
appropriate, leading to well engineered,
reliable products that are designed to 
make	tasks	safer	and	easier.
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Example of an 
engineer to order 

project for the 
sub sea industry

SERvIcE & SPEcIALS

UKAS AccREDITED 
cALIBRATION 
LABORATORY
(Laboratory number 0256) 

Norbar was the first torque equipment
manufacturer to have an in-house
UKAS (United Kingdom Accreditation
Service) torque calibration laboratory
and continues to offer the most
comprehensive service available. The
laboratory has approval for torques
between 0.005 N.m and 108,500 N.m.
A UKAS calibration service is available for
all makes of torque wrenches, torque
multipliers and torque measuring devices
within this range.

Norbar’s laboratory operates to BS EN
ISO/IEC 17025:2005 which sets standards
for the technical competence of the
laboratory.This should not be confused
with laboratories claiming ISO 9000:2000
which relates only to a laboratory’s quality
management systems.

•	UKAS accredited laboratory for torques
between 0.005 N.m and 108,500 N.m.

•	UKAS accredited for the calibration of
manual torque multiplying gearboxes to
6,800 N.m.

•	UKAS accredited for voltage calibration
of torque display instruments.

•	UKAS accredited for length certification
of Norbar calibration beams.

0256

Szerviz és speciális készülék előállítás

UCAS Akkreditált Mérőlabor
(Laboratórium száma 0256)

•  UKAS akkreditált kalibráló labor
0.005 N�m és108.500 értékek 
között

•  UKAS akkreditáció kézi nyomaték 
többszörözőkre 6800 N.m-ig

•  UKAS akkreditáció feszültség vizsgálatra
 a nyomaték kijelző készülékeken

•  UKAS akkreditáció hossz vizsgálatra a 
NORBAR kalibráló gerendákon

Mérnöki tervezés 
Megrendelés alapján
A NORBAR széles normál tartozék és 
készülék kínálata ellenére mindig van 
olyan eszköz melynél speciális 
alkalmazás okán külön tervezésre , 
átalakításra van szükség. Mivel a Norbar 
ISO 9001 minőségügyi rendszer által 
akkreditált cég, ezért vállalja speciális 
eszközök tervezését és legyártását.
Kiegészítő adaptereket, pótlólagos nyomaték 
és szögfigyelő eszközöket, többorsós rendsze-
reket állítunk össze pl. melyekkel a vonatkozó 
nemzetközi előírásokkal összhangban gyors
 és biztonságos munkavégzést tesznek 
lehetővé.
 

A NORBAR volt az első nyomatékot 
gyártó amelynek saját telephelyén 
kialakított UKAS (Egyesült Királyság 
Akkreditációs Szolgálat) 
laboratóriuma épült fel. A létező 
összes gyártó nyomatékkulcsát 
kalibrálja , a legátfogóbb szolgáltatás 
csomaggal. Ezen kívül nyomaték 
többszörözőket, és nyomaték 
mérőeszközöket is kalibrál 
0,005-108.500 N.m 
mérettartományban. A laboratórium 
a BS EN ISO/IEC 17025:2005 amely 
szabvány a laboratórium műszaki 
felkészültségére utal s nem 
összetévesztendő az ISO 9000:2000 
laboratóriumokra vonatkozó 
minőségirányítási rendszerrel. 
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