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Take Pride – Torque Norbar

NORBAR A GYÁRTÁS TERÜLETÉN
A NORBAR berendezéseit világszerte használják a 
csúcsminőségű termékek előállításához. Termékeink ismérve 
a megbízhatóság és a pontosság. Célunk hogy Ön nyugodt 
legyen afelől, hogy a létrehozott csavarkötései minden igényt 
kielégítenek. 

Nyomatékkulcsaink közös erőfeszítés alapján lettek azok amik. Ebben ügyfeleink igényei, 
mérnökeink és a piac egyéb szereplőinek együttműködése segített. Ez által jött létre a mostani 
termékpalettánk, mely alkalmas számos - a futószalagokon általában előforduló - nyomaték 
szerelési munkára. Amennyiben Önnek ennél több, vagy eltérő alkalmazásra van szüksége, 
speciális egyedi terméket is ki tudunk fejleszteni az Ön számára. 
Nyomatékeszközeink 1-300.000 N.m-es kínálata egyedülálló a Világon. Eszközeink teljes körű 
támogatását elektromos nyomatékmérő rendszereink biztosítják, melyek az ISO 17025 
nemzetközi szabványnak megfelelnek, s minden korszerű műszaki igényt kielégítenek. 

A NORBAR termékeit a MINT EAST EUROPE KFT. immár több évtizedes tapasztalattal 
forgalmazza és javítja, s így bátran támaszkodhat ránk amennyiben bármilyen NORBAR 
termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos kérdése merülne fel. 

PRECÍZIÓS SZERSZÁMOK GYÁRTÁSHOZ ÉS 
ÖSSZESZERELÉSHEZ

Pneutorque®

PTM-72

Professzionális 'P' 
gyártósori nyomatékkulcs 

http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/pdf/Ptipusu_nyomatekkulcsok_prosi.pdf


T-Box XL Nyomaték és szögelfordulás mérőkészülék

USM-3 

Ultrahangos 

Mérőkészülék
Pneutorque® PTM-52-IC 
tartalmaz egy nyomaték-
szenzort és egy belső 
elektromágneses szelepet, 
mely leállítja a gépet a 
kívánt forgatónyomaték 
elérésekor

Összeszerelősori termékek
Minden erőnkkel arra törekszünk hogy hozzásegítsük Önt 
ahhoz, hogy üzemi költsége csökkenjen, a termelése 
valósidőben és archivált formában is nyomonkövethető 
legyen. Magyarországon a NORBAR és MINT EAST 
EUROPE KFT. karöltve Önnel többféle módon is ezen 
munkálkodik.
SZERELŐSZERSZÁMOK
Amit kínálunk, az a " P" típusú gyártósori szerszámunk, mely nyomatékskála nélküli változat. A 
nyomatékkulcs egyértelmű hanggal jelzi, amikor Ön elérte a beállított nyomatékértéket. A 
nyomatékkulcs biztonságos és pontos használatához kérésre betanítást is tudunk biztosítani. 
Nagyobb méretű kötőelemek meghúzásához a Pneutorque® levegős vezérelt 
nyomatékszerszámunkat ajánljuk, mely sokoldalú megoldás, ha Ön nyomatékot és/vagy 
szögelfordulást igénylő feladatot kell hogy elvégezzen. Az eszközöket szabályozhatja 
levegőnyomás vagy nyomaték/szögelfordulásmérő szenzoron keresztül, s akár rögzítheti is a 
meghúzás eredményeit. NÉZZE MEG  a Pneutorque® levegős vagy  NÉZZE MEG EvoTorque® 
elektromos nyomaték csavarozógépünk Magyar nyelvű videóját! 

SZERSZÁM ELLENŐRZÉS, KALIBRÁLÁS,KARBANTARTÁS 
Számos ügyfelünk már rendelkezik olyan eszközzel, mellyel be tudja állítani, mérni a nyomatékkulcsait, 
ám ha ezek mechanikus mérőeszközök, itt az ideje korszerűbbre váltani, hiszen a mérési eredmények 
dokumentálása és archiválása a korszerű üzemekben immár alapvető elvárás, s az új mérési 
pontosságokat a régi mérőeszközök már nem képesek biztosítani. Ezen felül a régebbi nyomatékmérő 
rendszerek néha nem megfelelő mérési eljárásaikkal, hibás adatközlésükkel teszik kétségessé a mért 
eredményeket.  A T-Box™ a legújabb NORBAR mérőműszer és a rajta futtatott TDMS adatfeldolgozó 
és archiváló szoftver segít Önnek beállítani a megfelelő kalibrációs és karbantartási időközöket.
NÉZZE MEG T-Box™ mérőkészülékünk Magyar nyelvű videóját! 

Valóban meghúzta ?
A NORBAR karöltve a MINT EAST EUROPE KFT-vel számos alkalommal 
dolgozott ki képességvizsgálati eljárásokat ügyfelei számára. Saját tapasztalatunk 
és a megbízható NORBAR műszerek segíthetik Önt ellenőrző mérési munkáiban. 

Egyik kulcsfontosságú ellenőrző műszerünk az USM-3 ultrahangos mérőműszer. 
Ez a készülék a meghúzási folyamat során megméri a kötőelem hosszában 
történt változást, és a forgatónyomaték és előfeszítettség közötti arányt. 
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Evotorque® Tartalmaz egy  
nyomaték-szenzort és 
intelligens csavarkötés 
felismerő rendszert. Az 
elektronika leállítja a gépet a 
kívánt forgatónyomaték 
elérésekor.

http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/evotorque/evotorque.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/evotorque/PTM_levegos_nyomatek_csavarozok_2.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/1_MINT_UF_1080pHU.mp4
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/pdf/T-Box_XL_prosi.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/3_How_to_measure_and_collect_torque_data_using_the_Norbar_T-Box_HU.mp4
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/pdf/evotorque.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/pdf/PTM_levegos_nyomatek_csavarozok_2.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/5_Norbar_Launches_New_Electronic_Torque_Wrench_-_EvoTorque.mp4
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/4_PneuTorque_Multiplier_Product_Range_Video.mp4
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/pdf/usm_leaflet_-_07554.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/3_How_to_measure_and_collect_torque_data_using_the_Norbar_T-Box_HU.mp4
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/3_How_to_measure_and_collect_torque_data_using_the_Norbar_T-Box_HU.mp4


GÉPÁTÁLLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A NORBAR nem csak a gyártósorokon tud munkájában 
segíteni. A szükségesnél több állásidőből adódó idő és 
termeléskiesés pénzt emészt fel. A NORBAR olyan 
eszközöket kínál, amelyek a felesleges állásidőt lecsökkentik. 
BESZABÁLYZÁS és GÉPÁTÁLLÁS 
Általában sok csavarrögzítéssel találkozunk a munkahelyeken. Ahhoz, hogy a csavar által 
rögzített alkatrészek a megfelelő helyen és szögben álljanak,  előírt nyomaték szerint kell őket 
rögzíteni. Ezen kívül a kötőelemek előfeszítésével leszorító elemeket is (pl. keményfémlapkát) 
szabályozott formában tudunk elhelyezni, vagy például esztergatokmány pofáit egyenletes, 
azonos erővel előfeszíteni.  

KARBANTARTÁS
Annak érdekében hogy nagy erőkifejtésre alkalmas szerszámgépeket - mint például a 
présgépeket - mindig munkára alkalmas, kitűnő kondícióban tarthasson, megelőző 
karbantartásra van szükség. Ez gyakran azzal jár, hogy a kilazult vagy tönkrement kötőelemeket 
ki kell cserélni, vagy újra kell húzni. Erre használhatja a Norbar Handtorque™ karbantartó 
szerszámkészletét. 

HT-52 1000 N.m 
Nyomaték többszöröző 

Professzionális nyomatékkulcs

Nyomaték csavarhúzó teszter (TST) 

Professzionális nyomatékkulcs  
csillag rátűzőkulccsal

http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/pdf/Kezitobbszorozoprosi.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/pdf/tst2_MINT_MAGYAR.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/4_TST_HU.mp4


ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS
Az Ön által készített végtermék nem mindig ideális 
körülmények között működik, mely kihat a készülékekbe 
beépített csavarkötések állapotára is. 

SZERVIZ  SZERSZÁMOK
Széles körét kínáljuk a NORBAR márkajelzéssel, vagy az Ön által kért logózással elkészített 
szerszámoknak , melyek segítségével a gyártási telephelyről kiszállított készülékek jobban és 
hosszabb ideig működtethetőek. 

“KÜLÖNLEGES  EGYEDI TERVEZÉSŰ TERMÉKEK
Amennyiben nem talál termékkínálatunkban olyan eszközt, amelyre a munkafolyamat 
elvégzéséhez szüksége lenne, akkor mérnök csapatunk kész támogatni Önt abban, hogy 
közösen,  költséghatékony módon, az adott feladat elvégzéséhez kifejlesszük a megfelelő 
eszközt.

Speciális rögzítő szerszám, mely a 
befogópatront szorította le 
megmunkálás közben, s így a patron 
nem  ment tönkre idő előtt. 

Kétorsós csavarozógép keretbe 
épített Pneutorque®  levegős 
csavarozó géppel 

Kézi 
nyomatéktöbbszöröző
speciális reakciókarral és 
beépített szögelfordulásmérő 
szenzorral
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http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/evotorque/Kezitobbszorozoprosi.pdf
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/1_MINT_UF_1080pHU.mp4
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NORBAR AKCIÓS TERMÉKEK 
2016. február 1-től-május 31-ig

Nyomatékkulcsok     Listaár  -10%

Kézi nyomatéktöbbszörözők Listaár -10%  

Levegős és elektromos nyomaték többszörözők Listaár -15%

Nyomaték  transducerek és adatfeldolgozók -10%

Ultrahangos csavar kötésierő mérő Listaár -5%

Kalibráló berendezések (saját besorolásunk szerint) -5%

Kérjen további tájékoztatást telefonon vagy e-mail elérhetőségeinken, avagy hívja területi képviselőinket. Igény szerint 
ingyenes termékbemutatót tartunk telephelyükön, vagy kidolgozzuk egyedi ajánlatunkat az Ön  csavarozási problémáira .

   (((

   (((

   (((

AKTUÁLIS Újdonságunk 
QX sorozat AKKUS csavarozó adatgyűjtő rendszerrel 

NÉZZE MEG a QX® Magyar nyelvű videóit! 

http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/5_QX_Series_Angle_Wrench_Video HU.mp4
http://www.mint.hu/hirlevel/files/2016_7/video/2_QX Series_-_Cordless_Precision_Screwdrivers_by_Ingersoll_RandHU.mp4
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