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Тази брошура е актуална до издаване на нова. Съдържанието е предмет на авторски права и не може да бъде използвано без нашето 

предварително писмено съгласие. NORMA Group си запазва правото за подобрения, актуализации или прекратяване на производството на 

продуктите, поместени в настоящата брошура, без предизвестие. Препоръките за приложение и безопасност, упоменати в брошурата, не 

заместват утвърдените добри практики или свързаните с безопасността разпоредби. Иновативни продукти с високо качество

За NORMA Group

NORMA Group е световен лидер на пазара в сферата на санитарните закрепвания. Фирмата произвежда 
широка гама от скоби за тръби и маркучи, както и пластмасови конектори. Организацията предлага повече от 
35000 продукти на клиенти в 100 страни, а броят на служителите е около 6500. NORMA Group помага на своите 
клиенти и бизнес партньори да реагират на глобалните предизвикателства, като изменението на климата 
и нарастващия недостиг на ресурси. Продуктите на NORMA Group могат да бъдат открити в автомобили 
и влакове, кораби и самолети, сгради, а така също и във фармацевтичната и биотехнологичната индустрии. 
Компанията генерира продажби от на 890 милиона евро през 2015 г. NORMA Group оперира глобална мрежа от 22 
производствени съоръжения, както и множество центрове за продажби и дистрибуция в цяла Европа, Северна 
и Южна Америка, и Азиатско-тихоокеанския регион. Седалището на NORMA Group се намира в Майнтал, Германия. 
NORMA Group SE е вписана на германската фондова борса (Prime Standard) и включена в индекса MDAX.

Глобален обхват, местно присъствие  
NORMA Group работи с подбрани партньори за дистрибуция в отделните региони на света. Организацията се 
отличава с широка продуктова гама и авангардна технология.

За по-безопасен, по-чист и енергийно-ефективен свят  
В превозни средства, кораби, влакове, самолети, домакински уреди, двигатели, водопроводни, фармацевтични 
и биотехнологични приложения и много други сфери instead of контексти, предимствата на продуктите на NORMA 
Group помагат за повишаване на безопасността и надеждността в нашия модерен свят. Решенията на Групата 
предоставят отлична производителност и спестяване на разходи за клиентите и крайния потребител. Нейните 
технологии са щадящи за околната среда, като защитават ценни енергийни ресурси и намаляват вредните емисии 
и замърсяването. Индустриална техника ЕООД

ул. „Поп Харитон“ 4

гр. Велико Търново 5000

Телефон/Факс: 062 606800 / 062 600688
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Скоба COBRAСкоба Cobra

NORMACLAMP® COBRA
Универсална затягаща скоба

Лесно поставяща се скоба, която спестява място. 
Направена е от химически и киселинно-устойчив 
материал.
Материал: W4

NORMACLAMP® FGR
Тръбни щуцери

Използват се за бърза връзка на метални тръби с работно налягане до 16 бара. Основни 
размери: DN 30 - DN 1 200 mm.  
Гумените вложки са направени от EPDM или NBR материали. Този вид ремонтни скоби 
позволяват бързо и лесно демонтиране и отпушване на тръби, а така също и бърз ремонт 
на хоризонтално спукани тръби. Гумената вложка е направена от материал EPDM or NBR.

NORMACLAMP® GBS
Скоба с голяма затваряща сила, намираща  
приложение във всички индустриални  
браншове.
Препоръчва се за присъединяване на дебелостенни  
тръби и маркучи.
Ширина на скобата: 18; 20; 25 и 30 mm
Материал: W1; W2; W4 и W5

NORMACLAMP® S
Скоба за маркуч, 
произведена в съответствие със стандарт DIN 3017

SL скоба за тръба за гориво
Материал: W1
Ширина на скобата: 9 mm.

S скоба за въздушна спирачка / сертифицирана с H-4-10-1351 / 
15 mm ширина на скобата
Материал: W1; W5
Други налични ширини на скобата: 5; 7; 9; 12; 20; 25 mm

NORMACLAMP® TORRO
Скоба за маркуч, произведена 
в съответствие със стандарт DIN 3017

Ширина на скобата: 5; 7.5; 9; 12 mm
Материал: W1; W3; W4; W5 
Дизайн: Стандартен дизайн или със стоманена пружинна вложка.

TORRO 9 mm Стоманена вложка 
TORRO WF

GBS STC GBS от два детайла

TORRO 12 mm

сигурно захващане голяма затваряща сила 

RS0                           RS1                                RS2  

NORMAFIX® RS/RSGU
Скоба за тръба

За затягане на тръби, проводници, кабели.
Ширина на скобата: 9; 12; 15; 20 и 25 mm
Материал: W1; W5

 RSGU0                      RSGU1                              RSGU2

GBS QRC

NORMAPLAST® 
Пластмасови конектори 

Еднакви конектори, обтегачи, T, L, Y,  
и разклонения за вътрешен диаметър на 
маркуча от 3 до 25 mm . 

Материал: ацетат съполимер / POM /; 
полиамид // PA 6 /

 GRS GN WN TS TES

 GES WS YS WES TRS

Zy Sz Sk

NORMAFIX® NORMETTA® 
Системи за чембероване

Системи за чембероване, стоманена лента в ролка от 30 mm.
Ширина на лентата: 9; 13; 16; 19 mm
Материал: W4

Щампована лента и клипс.
Ширина на лентата: 12 mm
Материал: W1; W3

NB-D обтягащ 
инструмент

G12

Стелаж NORMACLAMP® TORRO®

Стелаж - 100
Брой стоки, които могат да се подредят: 100
Размери на скобите: 8-12 - 60-80
Ширина на скобата: 9 mm
Материал: W1

Продукти от висок клас с безупречно качество!

Информация за материала:

W1 - Поцинкована въглеродна стомана или алуминиево-цинкова сплав /мин. 400 N/nmm/
W2 - Неръждаема стомана 1.4016/1.4510, болта е от поцинкована стомана
W3 - Неръждаема стомана 1.4016
W4 - Неръждаема стомана 1.4301
W5 - Неръждаема стомана 1.4571/1.4401 (CrNiMoTi легирана аустенитна стомана)

NORMAFIX® QUICK LOCK 
Стоманена лента и затварящи устройства

Продуктът позволява направата на до 50 скоби 
със среден диаметър 170 mm.
Дължина на лентата: 30 m
Ширина на лентата: 9 mm
Дебелина на лентата: 0,6 mm
Материал: W2, W4
Заключващи устройства на продукт:  50 броя




