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sinal verde
para tudo 
aquilo que 
você deseja 
concretizar.

Você tem as ideias e nós fornecemos o suporte ideal para a devida implementação. 
Trabalhamos incessantemente para ampliar a nossa seleção de peças normatizadas 
de alta qualidade e garantir o fornecimento ainda mais rápido e flexível. 



THE BIG GREEN BOOK



SISTEMA FLEXÍVEL 
DE PEÇAS NORMATIZADAS

01000
Placas
Discos
Per�s

Cantoneiras de �xação
Placas de �xação com 
face quadrada

02000
Apoios de esfera 
auto-alinhante
Elementos de apoio

Pinos de apoio e pés de 
posicionamento

04000
Grampos
Grampos excêntricos
Elementos de �xação

Grampos giratórios
Grampos tipo gancho
Grampos excêntricos  
de �xação

07000
Elementos de �xação e 
vedação
Posicionadores esféricos 
e placas de suporte
Parafusos olhais

Pinos roscados e  
sapatas de pressão
Parafusos de torque e 
encaixes roscados
Olhais de suspensão
Pinos de suporte

03000
Posicionadores com mola
Pinos de retenção
Batentes
Pinos de bloqueio 
esférico

Elementos de  
centralização e  
posicionamento
Fixações
Porcas T para ranhuras

05000
Grampos rápidos
Grampos pneumáticos
Fechos lingueta

Fechos de engate
Acessórios para grampos

08000
Dispositivos de 
perfuração
Buchas de guia para 
furação

06000
Cabos e botões
Volantes e  
manivelas
Alavancas de aperto e  
de �xação

Juntas de �xação 
Puxadores industriais
Puxadores tubulares
Conchas embutidas

09000
Imãs



SISTEMAS DE MONTAGEM

10000
Per�s em alumínio
Elementos de conexão

Coberturas
Elementos especiais



21000
Guias de deslizamento 
linear
Guias lineares de trilhos
Mesas de  
posicionamento

Escalas
Sistemas de guiamento 
linear em miniatura
Indicadores de posição
Níveis de bolha

Grupo de produtos 20 000 disponível no link www.norelem.com

22000
Correntes e pinhões
Correias dentadas e 
polias

Engrenagens e  
cremalheiras
Parafusos sem �m e 
coroas do sem �m
Engrenagens

24000
Fusos de rosca 
trapezoidal

Fusos de esferas 
recirculantes
Unidades de mancal

28000
Indicadores do nível 
de óleo
Tampões
Tampões roscados

Parafusos de ventilação
Varetas de nível de óleo
Bocais de enchimento

23000
Acoplamentos 
Anéis de contração
Anéis de �xação

Juntas universais
Mancais e rolamentos
Vedações

26000
Molas de pressão
Molas de elastômero
Batentes amortecedores 
de borracha
Amortecedores

Amortecedores 
estruturais
Molas a gás

29000
Sistema de conexão  
de tubos
Sistema de montagem 
em colunas
Suportes para monitores

27000
Forquilhas de articulação 
e articulações angulares
Terminais de rótula
Ferragens

Elementos para 
regulagem de altura
Pés para máquinas/
Pés niveladores
Dobradiças

SISTEMAS E COMPONENTES 
PARA A CONSTRUÇÃO DE 
MÁQUINAS E ENGENHARIA 
MECÂNICA INDUSTRIAL



31000
Mesas de medição
Suportes estativos

Articulações

32000
Aparelhos veri�cadores 
de concentricidade
Relógios comparadores

Dispositivos de medição 
universais

33000
Elementos normatizados 
para dispositivos de 
controle e de teste

ELEMENTOS PARA  
MEDIÇÃO E TESTE



TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO

TECNOLOGIA DE  
TRANSPORTE E  
MOVIMENTAÇÃO

41000
Morsas
Acessórios

95000
Rodas e rodízios 
industriais
Esferas transferidoras 
Pequenas esteiras 
transportadoras

prende.



NORELEM
TECHNOSHOP

96000
LOC-LINE®

Imãs para organização
Ferramentas
Proteção para transporte

97000
Lubri�cantes
LOCTITE®

Niples com bicos  
dosadores de lubri�cação



Os dados em CAD para todos os componentes da norelem estão disponíveis em diversos formatos  

de arquivos. Para obtê-los, basta acessar o link: www.norelem.com. Após o Download, o mundo  

inteiro de elementos normatizados estará à sua disposição. Deste modo, você poderá integrar facilmente 

todos os dados técnicos e geométricos necessários no seu sistema, permitindo assim que se concentre 

plenamente na construção do seu projeto.

WWW ou APP

dados  
em CAD: 
para obtê-los, 
basta um 
clique.
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THE BIG 
GREEN 
BOOK

mais de 
43.000 peças 
normatizadas  
para todas as 
suas ideias.

Encomende gratuitamente o nosso catálogo principal no site www.norelem.com
Lá você encontra todas as peças normatizadas, distribuídas em mais de 1.900 páginas,  
prontas para a realização das suas ideias:

   Oferecemos mais de 43.000 elementos padronizados e de máquinas na mais alta qualidade.
  Ampliamos constantemente a nossa linha de produtos.
  Garantimos a entrega rápida e segura.
  A con�guração clara do catálogo acompanha cada passo do seu projeto de construção.



PT

W
E1

0P
TP

R1
81

2

www.norelem.com




