
	
	

INFORMACJE	O	RODZAJACH	AMUNICJI	
	

	
TIPSTRIKE	–	NATYCHMIASTOWE	ZATRZYMANIE	
	
TIPSTRIKE	 został	 zaprojektowany	 w	 taki	 sposób,	 	 aby	 zapewnić	 najwyższą	 moc	 obalającą	
połączoną	z	długotrwałą	penetracją,	tak	by	pocisk	dotarł	do	kluczowych	organów	zwierzyny.	
Polimerowy	czubek	zapewnia	ekspansję	i	dostarcza	dewastującego	efektu	dzięki	konstrukcji	
płaszcza	 pocisku.	 Aby	 zachować	 wysoką	 retencję	 wagi,	 płaszcz	 został	 wzmocniony	
mechanicznymi	zamknięciami,	co	sprawia,	że	TIPSTRIKE	jest	bezkonkurencyjnym	pociskiem	na	
polowania	 zbiorowe	 jak	 i	 każde	 inne,	 gdzie	 natychmiastowe	 zatrzymanie	 zwierzyny	 jest	
kluczem	do	sukcesu.	

	
GŁÓWNE	ZALETY	TIPSTRIKE:	
1. Poprawiona	balistyka	dzięki	polimerowej	końcówce		
2. Dzięki	wkładowi	w	postaci	polimerowego	czubka	następuje	lekkie	opóźnienie	ekspansji	co	

pozytywnie	wzmacnia	penetrację	pocisku	
3. Dewastujący	efekt	szokowy	dzięki	stożkowemu	kształtowi	i	szybkiemu	otwieraniu	płaszcza	

pocisku		
4. Penetracja	 jest	 zabezpieczona	 dzięki	 tylnej	 części	 pocisku	 wzmocnionej	 wewnętrznym	

mechanicznym	zamknięciem		
	
	
	



	
EKSPANSJA	POCISKU	TIPSTRIKE:	
	
Ekspansja	pocisku	rozpoczyna	się	bezpośrednio	po	uderzeniu	celu:	

	
Blok	żelatyny	(35cm)	prezentuje	uderzenie	pocisku	TIPSTRIKE	z	prędkością	800	m/s.	Pocisk	
jest	zaprojektowany	tak,	aby	uwolnić	energię	bezpośrednio	po	uderzeniu.	Daje	to	mocny	efekt	
szokowy	 dla	 zwierzyny.	 Dzięki	 szybkiemu	 oddawaniu	 energii	 prędkość	 pocisku	 gwałtownie	
spada.	 Mechaniczne	 zamknięcie	 gwarantuje	 zapewnienie	 możliwie	 największej	 masy	
resztkowej	pocisku	co	bezpośrednio	przekłada	się	na	doskonałą	penetrację.		
	
NATYCHMIASTOWE	ZATRZYMANIE	–	Z	FABRYKI	DO	RZECZYWISTOŚCI	

	
Oba	 pociski	 w	 kalibrze	 30-06	 uderzyły		
w	 swój	 cel	 z	 prędkością	 800	 m/s.	 Pocisk		
z	 lewej	 został	 wyciągnięty	 z	 bloku	 żelatyny	 podczas	
testów.	Pocisk	z	prawej	został	wyjęty	z	tuszy	dzika	po	
udanym	polowaniu.	W	obu	przypadkach	 zamknięcie	
mechaniczne	 wypełniło	 swoje	 zadanie	 przekładając	
się	najwyższą	masę	resztkową.		

	
„TIPSTRIKE	na	300m	–	najwyższa	
precyzja	to	za	mało	powiedziane	
gdy	skupienie	na	takim	dystansie	
wynosi	22mm!”	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Dostępne	kalibry	w	2016	roku	:308	Win,	30-06,	300	
Win	Mag,	300	WSM.	
	



	
ECOSTRIKE	–	PRZEMYŚLANE	UDERZENIE	
	
Lekki	 pocisk	 nie	 doścignie	 ciężkiego?	 ECOSTRIKE	 obraca	 niemożliwe	 w	 rzeczywistość.	 Aby	
zrobić	pocisk	lżejszym	i	uchronić	go	od	fragmentacji,	ołów	został	zastąpiony	miedzią	i	niklem.		
Z	ECOSTRIKE	rozpoczyna	się	nowa	era	myślistwa,	gdzie	sens	bycia	jednością	z	naturą	osiąga	
nowy	 nieznany	 dotąd	 poziom.	 Pocisk	 i	 jego	 charakterystyka	 biorą	 pod	 uwagę	 zwierzynę,	
środowisko,	tuszę	oraz	broń	z	której	oddany	jest	strzał.	Ambicją	ukrytą	w	pociskach	ECOSTRIKE	
jest	nieustanny	pozytywny	wpływ	na	ostateczny	wynik	polowania	i	odczucie	zadowolenia	po	
każdorazowym	doświadczaniu	łowiectwa.	

	
GŁÓWNE	ZALETY	ECOSTRIKE:	

1. Bezołowiowy	miedziany	pocisk	
2. Polimerowy	czubek	poprawia	ekspansję	i	zmniejsza	tarcie	
3. Zoptymalizowane	wgłębienie	gwarantuje	ekspansję	nawet	przy	niskiej	prędkości	
4. Właściwe	platerowanie	chroni	miedź	przed	odpadaniem	i	wydłuża	żywotność	lufy	
5. Konstrukcja	 z	 czystej	 miedzi	 poprawiająca	

precyzję.	
6. Unikatowa	 talia	 pocisku	 dla	 maksymalizacji	

prędkości	i	redukcji	powierzchni	nośnej	
7. Specjalny	 ogon	 zaprojektowany	 do	 poprawy	

balistyki	i	odporności	na	podmuchy	wiatru	
	
	
Przystrzelanie	broni	z	ECOSTRIKE	przed	polowaniem.	
Kaliber	 300	 Win	 Mag	 na	 100m.	 3	 strzały	 z	 4mm	
rozrzutem.	Ciasno!	//Jens	Ulrik	Hogh,	Dania	
	
	



EKSPNANSJA	POCISKU	NA	RÓŻNYCH	DYSTANSACH	

	
Diagram	 prezentuje	 ekspansje	 w	 zależności	 od	 kalibru	 i	 dystansu.	 Prędkość	 wpływa	 na	
ekspansję	miedziowego	pocisku	bardziej	niż	w	przypadku	miękkich	pocisków.	ECOSTRIKE	ma	
wysokie	 parametry	 balistyczne.	 Pociski	 te	 grzybkowały	 w	 żelatynowym	 bloku.	

	
Blok	żelatyny	prezentuje	uderzenie	pocisku	przy	prędkości	800m/s.	ECOSTRIKE	szybko	uwalnia	
energię	i	dobrze	penetruje	zwierzynę.	Ma	wyjątkowo	wysoki	współczynnik	zachowania	masy	
resztkowej	pocisku.	
	
100%	PRECYZJI	Z	FABRYKI	DO	RZECZYWISTOŚCI	

	
Oba	 pociski	 (kal.	 308Win)	 uderzyły	 cel		
z	 prędkością	 800m/s.	 Pocisk	 z	 lewej	 został	 wyjęty		
z	 bloku	 żelatyny	 po	 testach.	 Pocisk	 z	 prawej	wyjęty	
został	 po	 polowaniu	 na	 łosie	 i	 strzału		
z	odległości	60m.	Klępa	przeszła	po	strzale	40metrów.	
Oba	pociski	zachowały	100%	masy	resztkowej.		

Dostępne	kalibry	w	2016:		
7x65R,	7x64,	7mm	RM,	308Win,	30-06,	
300WM,	300WSM,	8x57	JRS,	8x57	JS,	
9,3x62,	9,3x74R		
	



NORMA	ORYX	

	
ORYX	należy	do	nowej	generacji	pocisków	myśliwskich	w	których	rdzeń	i	płaszcz	są	połączone	
(Bonded).	 Wynikiem	 tego	 jest	 pocisk	 z	 zupełnie	 nową	 charakterystyką.	 Skrupulatnie	
zaprojektowany	płaszcz,	połączony	z	rdzeniem	daje	pocisk,	który	nawet	po	uderzeniu	w	grubą	
kość	nie	ulegnie	fragmentacji	ale	podda	się	całkowicie	grzybkowaniu,	nawet	gdy	zetknie	się	
tylko	z	tkanką	miękką.	Duża	rzesza	myśliwych	chce	pocisku	którego	masa	całkowita	pozostanie	
największa	i	resztki	pocisku	nie	rozejdą	się	po	tuszy	upolowanego	zwierzęcia.	Rygorystyczne	
tolerancje	płaszcza	to	klucz	do	sukcesu.	Konstrukcja	pocisku	ORYX	pozwala	na	wykorzystanie	
stosunkowo	 cienkiego	 płaszcza.	 Nieustannego	 dążenie	 do	 doskonałości	 w	 użytych	
materiałach,	pomiarach	i	kombinacji	wag	poszczególnych	elementów	oraz	wyjątkowy	proces	
produkcyjny	zapewnia	doskonałą	celność.	Polowanie	na	małą	i	średnią	zwierzynę	czy	strzały	
na	tkankę	miękką	wymagają	szybkiej	ekspansji	pocisku.	Konstrukcja	typu	Bonded	oraz	cienki	
płaszcz	pozwalają	na	szybkie	rozwinięcie	się	pocisku	ORYX.		
	
NORMA	VULCAN	

	
VULCAN	 był	 ewolucją	 z	 amunicji	 myśliwskiej	 Norma	 Cup	 przeznaczonej	 do	 broni	 krótkiej.	
Efektywny	 Hollow-point	 oraz	 grube	 ściany	 otaczające	 płaszcz	 opóźniają	 ekspansję	 pocisku		
o	kilka	cali	aby	następnie	tak	jak	pocisk	typu	plastic	point	grzybkować	błyskawicznie.	Pierścień	
zabezpieczający	 jest	 zaprojektowany	 w	 celu	 zminimalizowania	 oddzielania	 się	 płaszcza	 od	
rdzenia.	 Wewnętrzne	 prowadnice	 skutkują	 załamaniem	 przedniej	 części	 pocisku	 na		
6	głównych	części.	VULCAN	znalazł	swoje	miejsce	wśród	myśliwych	polujących	na	dziki	którzy	
oczekują,	 że	 pocisk	 zdąży	 dotrzeć	 do	 płuc	 zanim	 rozpocznie	 proces	 grzybkowania,	 tak	 aby	
zminimalizować	straty	w	mięsie	przy	jednoczesnym	zapewnieniu	maksymalnej	siły	obalającej.	
Statystyczne	 zachowanie	masy	 tylnej	 sekcji	 (która	 trzyma	 się	 razem	w	 przeciwieństwie	 do	
plastic	pointa)	 to	55-65%	w	zależności	od	prędkości	przy	uderzeniu.	Ten	unikatowy	czubek	
„Cup	Point”	 gwarantuje	 także	ochronę	pocisku	podczas	 transportu	w	magazynku	 –	 jest	 to	
ważna	nowinka	wśród	europejskich	myśliwych	którzy	ładują	i	rozładowują	swoją	broń	nawet	
kilkukrotnie	podczas	jednego	polowania	przechodząc	między	poszczególnymi	miotami.	Pociski		
z	odsłoniętym	ołowiem	czy	z	plastikowym	czubkiem	wkrótce	odejdą	w	niepamięć.	Z	pociskiem	
VULCAN	skuteczność	zawsze	będzie	najwyższa	i	co	najważniejsze	–	powtarzalna;	nie	ważne	ile	
razy	pocisk	podany	zostanie	wprowadzaniu	i	wyprowadzaniu	z	komory	sztucera.	

	
	



NORMA	ALASKA	

	
NORMA	 ALASKA	 jest	 rezultatem	 ewolucji	 pocisków	 trwającej	 ponad	 wiek		
i	rozpoczynającej	się	od	pierwszego	projektu	pocisku	autorstwa	Paul’a	Mausera.	Biorąc	pod	
uwagę	 poziom	 technologiczny	 w	 1880	 roku,	 kiedy	 Mauser	 opracował	 nowoczesny	 rodzaj	
bezdymnej	 i	 płaszczowej	 amunicji	 możemy	 powiedzieć,	 że	 tolerancje	 produkcyjne		
w	odniesieniu	do	dzisiejszych	czasów	były	dość	„niechlujne”.	Mauser	i	jego	zespół	potrzebował	
pocisku	który	sprawdzałby	się	tak	samo	dobrze	w	wyeksploatowanych	karabinach	jak	i	tych			
zupełnie	 nowych.	 Finalnym	 krokiem	 było	 uzyskanie	 satysfakcjonującej	 skandynawskich	
myśliwych	 ekspansji	 –	 wymagana	 była	 niezawodność	 przy	 otwieraniu	 się	 pocisku	 oraz	
zoptymalizowana	 penetracja,	 taka	 która	 nie	 zagrażałaby	 tak	 myśliwym	 jak	 i	 psom	
uczestniczącym	 w	 skandynawskich	 polowaniach	 na	 łosie.	 W	 tamtym	 czasie,	 większość	
myśliwych	polowała	dla	żywności	 i	minimalizowanie	strat	mięsa	było	kluczowym	aspektem.	
Grubość	ścian	płaszcza	zmieniała	się	z	upływem	czasu	aby	sprostać	nowoczesnym	standardom	
balistycznym	jednocześnie	gwarantując	minimalną	fragmentację.	W	standardowych	kalibrach	
typu	6,5x55,	308Win,	30-06	czy	9,3x62	gdzie	prędkość	nie	przekracza	900m/s	Alaska	dostarcza	
niespotykaną	celność	i	niezawodną	wydajność	i	zachowaniem	pierwotnej	masy	na	poziomie	
70-85%	-	w	zależności	od	prędkości	przy	uderzeniu.	
	
NORMA	PLASTIC	POINT	

	
Pocisk	zaprojektowany	do	natychmiastowego	powalenia	zwierzyny.	Pocisk	otwiera	się	bardzo	
szybko	i	fragmentuje	przy	przechodzeniu	przez	kości	tworząc	dodatkową	projekcję	obalającą.	
Można	nazwać	go	pociskiem	„Varmint”	na	grubą	zwierzynę	dedykowanym	w	miejsca	gdzie	
wymagane	jest	aby	zwierzyna	nie	przebywała	zbyt	dużych	odległości	po	strzale.	Oczywiście	
szybkie	grzybkowanie	i	skłonność	do	fragmentowej	penetracji	jest	ograniczona.	Jest	to	ważne	
podczas	polowania	 z	 niedalekiej	 odległości	 od	 zabudowań	 czy	na	polowaniach	 zbiorowych	
gdzie	minimalizowanie	ryzyka	rykoszetowania	pocisku	jest	kluczowe.	Przeciętne	zachowanie	
pierwotne	masy	oscyluje	w	okolicach	40-50%.	Ten	pocisk	nie	jest	dedykowany	dla	myśliwych	
polujących	na	trofea	gdzie	niejednokrotnie	istnieje	konieczność	oddania	strzału	pod	trudnym	
kątem	wymagających	 głębokiej	 penetracji	 oraz	 dla	myśliwych	pozyskujących	 zwierzynę	dla	
mięsa.	
	
NORMA	SOLIDS			

	
Niezawodne	 działanie,	 niezawodny	 zapłon	 i	 niezawodna	 prosta	 linia	 penetracji.	 Skuteczny	
pocisk	na	polowanie	na	słonie	mógłby	być	wykonany	w	typie	wadcutter	lecz	nie	tylko	to	się	
liczy.	 NORMA	 SOLIDS	 zaprojektowana	 została	 aby	 zapewnić	 najlepsze	 dopasowanie	 do	
każdego	 karabinu,	 nawet	 tych	 starszych	 i	wystrzelanych.	Wyprodukowane	 z	 zastrzeżonego	
stopu	mosiądzu	NORMA	SOLIDS	gwarantuje	doskonałą	skuteczność	 i	prostą	 linię	penetracji	
niezależnie	od	rodzaju	trafionego	celu.	Tak	jak	seria	African	PH,	ta	amunicja	jest	produkowana	
pod	bardzo	rygorystycznymi	wytycznymi	aby	mieć	absolutną	pewność	 i	powtarzalność	przy	
strzelaniu	z	niej.	
	



NORMA	KALAHARI	

	
KALAHARI,	 wzmocniony	 miedziany	 pocisk	 jest	 prestiżowym	 produktem	 kierowanym	 dla	
myśliwych	polujących	na	najlepsze	trofea	dla	których	liczy	się	tylko	najwyższy	możliwy	poziom	
celności	 i	 skuteczności.	 Pocisk	 ten	 jest	 zaprojektowany	 aby	 dostarczać	 szybkie	 lecz	
kontrolowane	 grzybkowane,	 niezbędne	 do	 natychmiastowego	 powalenia	 zwierzyny	 oraz	
wysokiego	 współczynnika	 zachowania	 masy	 pocisku	 w	 celu	 dobrej	 penetracji.	 Ostateczne	
działanie	KALAHARI	zbliżone	jest	to	VULCAN’a		z	penetracją	delikatnie	skuteczniejszą	jak	ORYX.	
Unikatowy	 design	 i	 relatywnie	 niższa	waga	 pocisku	 sprawiają	 że	 KALAHARI	 jest	 pociskiem		
o	najbardziej	płaskiej	trajektorii	lotu	na	300m.	Właściwe	wzmocnienie	skutecznie	wpływa	na	
redukcję	 zanieczyszczeń	 w	 porównaniu	 z	 normalnie	 osiąganymi	 poziomami	 przy	
konwencjonalnych	 płaszczowych	 pociskach.	 Amunicja	 miedziana	 często	 kojarzy	 się		
z	nadmierną	ilością	niechcianych	i	szkodliwych	substancji.	KALAHARI	dzięki	swojej	konstrukcji	
nie	wymaga	korzystania	w	cyklu	produkcyjnym	z	silnych	erozyjnych	rozpuszczalników.	
	
PORÓWNANIE	UŻYTECZNOŚCI	POSZCZEGÓLNYCH	POCISKÓW	
	

	
Norma	Oryx,	30-06,	11,7	g	/	180	gr	   
V0	823	m/s,	V100	722	m/s	  
	

	
Norma	Oryx,	30-06,	10,7	g	/	165	gr	 		
V0	900	m/s,	V100	807	m/s	 		
Jeden	 z	 najszybciej	 otwierających	 się	 pocisków	 zespolonych	 dostępnych	 obecnie	 na	 rynku		
i	zapewniający	głęboką	penetrację	która	jest	niezbędna	przy	strzelaniu	z	trudnego	kąta.	ORYX	
dedykowany	jest	na	grubą	zwierzynę	lub	jako	pocisk	o	zwiększonej	prędkości		
	
	



	
Norma	Vulkan,	30-06,	11,7	g	/	180	gr	   
V0	823	m/s,	V100	730	m/s	  
Ekspansywny	 pocisk	 chroniony	 czubkiem	 przed	 deformacją	 w	 magazynku.	 Pocisk	 ten	
zapewnia	 odpowiedni	 balans	 pomiędzy	 szybką	 ekspansją	 a	 rozsądną	 penetracją	 czyli	
wymogami	stawianymi	przez	myśliwych	polujących	na	dziki.		
	

	
Norma	Plastic	Point,	30-06,	11,7	g	/	180	gr	   
V0	823	m/s,	V100	743	m/s	  
Natychmiastowe	 otwarcie	 pocisku	 daje	 masywną	 ekspansję	 i	 maksymalizuje	 wewnętrzną	
traumę	zapewniając	szybkie	i	efektywne	powalenie	zwierzyny.		
	

	
Norma	Alaska,	30-06,	11,7	g	/	180	gr	   
V0	823	m/s,	V100	710	m/s	  
Tradycyjny	design	daje	nie	tylko	świetną	precyzję	ale	także	ekspansję	i	penetrację	na	której	
można	polegać.	Prędkość	tego	pocisku	jest	umiarkowana	i	nie	został	on	zaprojektowany	pod	
kalibry	typu	magnum	lub	o	zwiększonej	szybkości.	Doskonale	sprawdza	się	w	standardowych	
kalibrach.		

	



	

	
Norma	Kalahari,	30-06,	9,7	g	/	150	gr	   
V0	910	m/s,	V100	808	m/s	  
Głęboka	 penetracja	 połączona	 z	 dewastującą	 siłą	 uderzeniową	 to	 główna	 charakterystyka	
pocisku	 KALAHARI.	 Bezpieczny,	 na	 którym	 można	 polegać	 sprawdza	 się	 idealnie	 podczas	
wymagających	 polowań	 na	 grubą	 zwierzynę	 zapewniając	 natychmiastowe	 powalenie.	
Relatywnie	duże	wydrążenie	pocisku	zapewnia	pewność	przy	jego	grzybkowaniu.		
	
KALKULATOR	BALISTYCZNY	NA	URZĄDZENIA	MOBLINE	

	
Norma	 Ballistics,	 to	 aplikacja	 zawierająca	
kalkulator	 balistyczny	 razem	 z	 kompletnymi	
informacjami	 dotyczącymi	 elaboracji	 oraz	
wglądem	 do	 pełnej	 oferty	 amunicji	 i	 produktów	
NORMA.	Wszystko	to	w	intuicyjnej	i	interaktywnej	
formie.	 Dostępna	 na	 platformach	ANDROID	 i	 IOS	
aplikacja	 ta	 będzie	 potężnym	 narzędziem	 dla	
strzelców	 i	myśliwych	 chcących	wybrać	 najlepszą	
amunicję	do	swoich	potrzeb,	zarówno	na	strzelnicy	
jak	i	w	łowisku.	

	
Kalkulator	 balistyczny	 dostępny	 jest	 także	 na	 stronie	 www.norma.cc	 w	 zakładce	 ammo	
academy	/	ballistics.		



JESTEŚMY	BLISKO	WAS	
Znajdź	 swojego	 najbliższego	
dealera	 NORMY	 na	 nowej	
interaktywnej	 mapie	 „Dealer	
Locator”.	 Dzięki	 niemu	
produkty	NORMA	będą	blisko	
Ciebie	w	ponad	40	krajach	na	
całym	świecie.		
Odwiedź	 www.norma.cc	 i	 już	
dziś	 rozpocznij	 planowanie	
polowania	marzeń	bez	obaw	o	
braki	w	amunicji.	
	
	
	
	
	

	
5	SZTUKOWE	MODUŁOWE	WKŁADY	Z	WŁÓKNA	DRZEWNEGO	
	
Wkłady	 zostały	wykonane	 z	modułów	5	 sztukowych,	 dzięki	 czemu	myśliwy	może	 oderwać	
jeden	 z	modułów	 i	wsadzić	go	bezpośrednio	do	kieszeni.	 Z	doświadczenia	wiedząc	 że	 ilość	
pięciu	 kul	podczas	polowania	 jest	wystarczająca,	 jest	 to	bardzo	wygodne	 rozwiązanie.	Aby	
wyciągnąć	nabój	należy	lekko	przycisnąć	wkład	a	on	płynnie	wyślizgnie	się	do	naszej	ręki.	

	
	
W	 trosce	 o	 środowisko,	
NORMA	wykonała	wkłady	
z	 50%	 odnawialnego	
surowca.	 Dzięki	 temu	 po	
wykorzystaniu	 wkładów	
na	 łowisku	 doskonale	
sprawdzi	 się	 w	 roli	
podpałki.	
 
	
	
	

	
	
	



NIE	TYLKO	AMUNICJA	
	
„ŁUSKI	NORMY	NIE	SĄ	TYLKO	DOBRE,	SĄ	WYJĄTKOWE”	

	
Produkty	NORMA	są	na	cały	świecie	znane	ze	swojej	wysokiej	
jakości.	 Łuski	 są	 ważnym	 czynnikiem	 przysługującym	 się	 tej	
reputacji.	 Doskonała	 jakość	 zapewnia	 ich	 długą	 żywotność		
i	 wielokrotne	 użycie.	 Łuski	 NORMA	 są	 wykonane	 z	 możliwie	
najlepszych	 surowców	 z	 najmniejszą	 tolerancją	 dzięki	 czemu	
dostarczają	niespotykaną	celność	strzał	po	strzale.		
	
	
	
	
	

Szyjka	 łuski	 jest	 miększa.	 To	 zapobiega	 ucieczce	
gazów	 i	 pozwala	 na	 utrzymywanie	 pocisku	
skutecznie	 przez	 co	 najmniej	 10	 lat	 bez	
jakiegokolwiek	pękania	wskutek	starzenia.		
Korpus	 łuski	 jest	wzmocniony	 aby	uchronić	 przed	
niepotrzebnymi	rozciągnięciami.	Jeżeli	byłaby	za	to	
zbyt	twarda,	mogłaby	pęknąć.		
Kieszeń	 spłonki	 musi	 być	 twarda.	 Twardość	 tej	
części	 jest	 prawie	 dwukrotnie	 większa	 jak	 przy	
szyjce	łuski.		
Struktura	 materiałów	 ujawnia	 twardość.	 Podczas	
procesu	produkcji	duże,	miękkie	ziarna	są	rozbijane	
na	mniejsze	co	czyni	je	twardszymi.	Przy	wyżarzaniu	
małe	ziarna	rosną	i	ich	twardość	spada.	
	
	
POCISKI	MYŚLIWSKIE	I	MATCHOWE	

	
Od	 ponad	 100	 lat	 złotą	 zasadą	 w	 NORMIE	 jest	 precyzja	 i	 jakość.	 Kontynuując	 proces	 od	
rozciągania	 stalowego	płaszcza	w	przeszłości	 po	 dzisiejsze	 precyzyjne	 pociski	 ze	 złoconymi	
metalowymi	płaszczami	i	zespolonym	rdzeniem	NORMA	posiada	pozycje	światowego	lidera	
Przyczyna	 jest	 prosta	 –	 starannie	 zaplanowana	 produkcja	 i	 ścisła	 kontrola	 od	 początku	 do	
końca	trwania	cyklu	produkcyjnego.	
	
PROCH	NORMA	
	
Strzelcy	 korzystający	 z	 prochów	 NORMA	 mogą	 z	 poczuciem	
bezpieczeństwa	 polegać	 na	 danych	 elaboracyjnych,	 ciśnieniom		
i	prędkościom	gdyż	te	zawsze	będą	prezentować	najwyższy	poziom.	
Duży	 wybór	 pośród	 rodzajów	 prochów	 pozwala	 na	 elaborację	
wymarzonego	rodzaju	pocisku	w	wymarzonym	kalibrze.	
	
	
	



PODRĘCZNIK	DO	ELABORACJI	NORMA	

Druga	edycja	podręcznika	do	elaboracji	NORMA	jest	dostępna	w	języku	angielskim	i	została	
uaktualniona	 w	 stosunku	 do	 pierwszej	 edycji	 wydanej	 w	 2004	 roku.	 Z	 tą	 książką	 NORMA	
pragnie	podzielić	się	swoją	wiedzą	i	doświadczeniem	w	ponad	110	letniej	historii	manufaktury	
amunicji	 i	 komponentów	 NORMA.	 Znajduje	 się	 w	 niej	 historyczna	 prezentacja	 wszystkich	
kalibrów	 oraz	 fakty	 i	 informacje	 dotyczące	 komponentów	 NORMA,	 balistyce	 i	 elaboracji.	
Książka	 ta	 oferuje	 dane	 dla	 około	 2000	 ładunków	w	 ponad	 80	 kalibrach	 i	 jest	 skierowana	
zarówno	dla	osób	elaborujących	amunicję	jak	i	dla	myśliwych.		
	
KOMPLETNA	LINIA	AMUNICJI	
	
NORMA	PH	 	 	 	 	 JAGDMATCH	 	 	 COMPETITION	LINE	

	
	
	
	
	
	
	

	
AFRICAN	PH	 	 	 	 NORMA	SOLIDS	 	 	 AMERICAN	PH	
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