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24.000 m² VOLLEDIG GERICHT
op de automotive aftermarket.
Om een groot gebied te bedienen, een gebied dat zich uitstrekt van Zuid Amerika tot
Rusland en van West-Europa tot het Midden-Oosten, is er een ultramodern gebouw
neergezet. Een gebouw dat is ontworpen met een sterke focus op het milieu en dat is
geoptimaliseerd voor het verwerken van orders. Deze grote investering is een antwoord op
de groei van de markt en toont de intentie van NTN-SNR om haar positie van marktleider
vast te houden en door te ontwikkelen.
«We hebben veel energie gestopt in de ontwikkeling van West-Europa, wat voor ons de
belangrijkste markt is. Ook hebben we onze export verder ontwikkeld, wat tegenwoordig
een groot deel van onze verkoop vertegenwoordigt. Om de continuïteit van deze ontwikkeling
in de komende jaren te kunnen garanderen moeten we onze logistieke methodes
aanpassen», stelt Eric Malavasi, directeur van de Automotive Aftermarket en Logistiek. Het
nieuwe gebouw en de modernisering van de processen stellen NTN-SNR in staat groei in
het automotive aftermarket-segment na te streven en de logistiek van de 7.000 producten
die zij haar klanten biedt te verbeteren.
Het maakt het mogelijk om dagelijks 40 ton aan onderdelen onder ideale condities te
verzenden.

DISTRIBUTIE / TIMING
In deze productrange veranderen we langzaam van dealer naar fabrikant. NTN wordt toegepast in
zowel Aziatische als in Europese auto’s, en is een van de belangrijkste leveranciers van originele,
hydraulische riemspanners.

DISTRIBUTIERIEMKITS
met waterpomp
Dit zijn distributieriemkits die zijn voorzien van een waterpomp. Oorspronkelijk waren de meeste van
deze nieuwe producten bedoeld voor Franse auto’s – Peugeot en Renault. In de toekomst zal de range
worden doorontwikkeld, afhankelijk van de vraag.
In tegenstelling tot hun Europese collega’s vervangen de meeste Franse automonteurs systematisch de
waterpomp, wanneer zij de distributieriem vervangen. Dit verklaart waarom wij de prioriteit gaven aan
de Franse toepassingen.

ACCESSOIRES
Deze productrange bevat aandrijfkits en poelies voor de hulpaggregaten (bijna 450 onderdeelnummers),
dynamo-vrijlooppoelies (bijna 100 onderdeelnummers) en TRILLINGSDEMPERS / KRUKASPOELIES.

TRILLINGSDEMPERS EN DEMPERKITS
Hoewel de markt voor trillingsdempers vijf jaar geleden weinig voorstelde, ondervindt ze de laatste jaren een
sterke groei vanwege de volgende aspecten:
• Een groeiend bewustzijn van de noodzaak om dit onderdeel te vervangen.
• Een toename van het aantal auto’s dat is voorzien van een eenvoudige poelie of van een demperpoelie.
• Een toenemend aantal auto’s dat risico loopt op defecten vanwege zwaardere belastingen, bijvoorbeeld
door additionele aangedreven componenten, «start-stop»-functies of door het downsizen van motoren...
Tegenwoordig is bijna 95% van alle verkopen gerelateerd aan dieselmotoren.

NTN-SNR raadt aan om de bevestigingsschroeven samen met de demper te vervangen, vooral als
er een specifieke aandraaihoek van de bouten is voorgeschreven. Voor dat doel levert NTN-SNR een
compleet assortiment demperkits met bevestigingsschroeven.
Bij de eerste montage of bij de vervanging gebruiken monteurs een hoog aandraaimoment en bij sommige
toepassingen ook een bepaalde aandraaihoek.
De risico’s omvatten:
• Het defect raken van de poelie of de bevestigingsschroeven (een grote speling)
• Als de schroeven kapotgaan, veroorzaakt dat een kapotte demper, een kapotte riem enz.

AANDRIJFRIEMEN voor
hulpaggregaten
De toename van het aantal hulpsystemen en de groeiende
intelligentie van de nieuwe generatie auto’s zorgt ervoor dat een
enkele riem veel verschillende componenten bedient. Hierdoor
is de riemaandrijving een vitaal onderdeel in het functioneren
van een auto. Als een riem breekt vallen al deze componenten
en systemen uit – van de dynamo tot de airconditioning en
de stuurbekrachtiging. Het kan er zelfs voor zorgen dat de
distributieriem kapot gaat, wat in sommige gevallen tot een
ernstige motorschade kan leiden.

Daarom raden wij ten sterkste aan om de aandrijfriem
ook te vervangen wanneer de distributie en de poelies
worden vervangen.
Het assortiment aandrijfriemen (bijna 800 onderdeelnummers)
voldoet strikt aan de normen en de OE-specificaties, net zoals dat
geldt voor de productie van onze distributieriemen, dynamopoelies
en wiellagers.

REMSCHIJVEN
met geïntegreerde lagers
NTN-SNR heeft op dit gebied een behoorlijke groei doorgemaakt,
met een assortiment van 28 onderdeelnummers dat geheel uit OEproducten bestaat. Wat dit product betreft is NTN-SNR op dit moment
dan ook dé specialist voor de Europese markt. Door haar status als
OEM-leverancier en haar technische expertise, van producten zelf, het
ontwerpen en het fabriceren van lagers en van de bevestigingscondities
in de behuizing, is NTN-SNR een van de belangrijkste spelers in deze
markt.

WIELEN
SNR was in Europa al een leidende leverancier van wielen en kan deze
positie nu dankzij NTN versterken, vooral dankzij de toepassingen
op Duitse auto’s. Bij Mercedes-Benz zorgt NTN bijvoorbeeld voor de
vooras van de auto’s en belevert SNR de achteras.

WIELOPHANGINGEN
NTN-SNR is in Europa al jaren een belangrijke leverancier voor
deze markt. In het OEM-segment levert NTN-SNR aan de grootste
autofabrikanten: BMW, FIAT Group, RENAULT Group, PSA, Hyundai,
Kia, Porsche, Opel…

TRANSMISSIES
Met een assortiment van meer dan 300 onderdeelnummers in OEMkwaliteit – waarvan 80% speciale lagers zijn – versterkt NTN-SNR haar
premium positie enorm met betrekking tot de onafhankelijke aftermarket
professionals. Onze klanten profiteren direct van de synergie met NTN, met
haar 115 verschillende onderdelen.

COMMERCIELE
VOERTUIGEN (LCV, HGV)
Speciale en standaard wiellagers voor lichte commerciële voertuigen en
meer dan 100 verschillende lagers voor zwaar transport.

KOPPELINGEN
51 onderdeelnummers voor mechanische lagers voor Franse, Italiaanse
en Aziatische automerken (Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru...).

AIRCONDITIONING
Tegenwoordig zijn de meeste auto’s uitgerust met een airconditioning.
Deze systemen maken gebruik van een compressor met een poelie,
waarin een dubbelrijig kogellager zit. Voor deze niche markt bieden
wij negen lagers.
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NTN-SNR
in dienst van de klant
Online bestellen
Een online bestelmogelijkheid biedt de klanten diverse
voordelen. Zo kunnen klanten de beschikbaarheid van
de producten real-time bekijken, een bestemming en
verzendmethode van de keuzelijst selecteren, orders
aanmaken vanaf een Excel- of CVS-file, een lijst favoriete
producten creëren, enzovoorts.

Online catalogus
Een nieuwe catalogus die minstens vier maal per jaar
wordt bijgewerkt (elke keer dat de productrange wordt
uitgebreid), met toegang tot product-informatiebladen
en foto’s van de producten, die allemaal in PDF-formaat
kunnen worden afgedrukt.

Download de NTN-SNR Automotive Aftermarket app
en profiteer van de elektronische catalogus, direct
op uw mobiele telefoon.

iPhone/Android app
Onze iPhone app (iParts NTN-SNR) is verbeterd en er
is een Android-versie uitgekomen. De app bevat nu ook
transmissielagers, die er voorheen niet in stonden.
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A bad quality copy may seem attractive...
By choosing it you take the risk of it letting you
down at a time when reliability, the security
and customer confidence become essential.
Expert manufacturer and world leader for
wheel bearings, NTN-SNR defends original
quality alongside automotive manufacturers
and independant aftermarket actors.

Today, not everyone makes up their timing
TO EACH THEIR OWN
FIELD
kits with original
quality parts. Don’t juggle

Legitimate partner for your activity, NTN-SNR
will never let you down…
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between the quality of your products and
the confidence of your customers.
Expert, manufacturer and reputable
supplier, NTN-SNR defends original quality
alongside automotive manufactureras and
independent aftermarket companies.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
partner for your activity.

Not everyone has the same criteria for
choosing a quality bearing.
With You
Don’t play with quality
and the confidence
of your customers.
Expert, manufacturer and responsible
supplier, NTN-SNR defends original quality
alongside automotive manufacturers and
independent aftermarket actors.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
partner for yourWith
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You
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Not everyone chooses water pumps from
high quality brands.
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is also demonstrated
a quality of service
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In Asia, we have 30% of the original
equipment market share for wheel bearings
and engine timing…
We don’t need to pretend that we are
specialist of Asian brand vehicles.
As we have a strong Asian pedigree within
our group.
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BEARINGS AND
WHEEL KITS

Today, not everyone selects auxiliary belts
from top quality brands.
Don’t play with quality and the confidence
of your customers.
Expert, manufacturer and reputable
supplier, NTN-SNR defends original quality
alongside automotive manufacturers and
independent aftermarket companies.
That is why NTN-SNR is today the legitimate
partner for your activity.
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As a manufacturing leader, NTN-SNR defends original
quality beside automotive constructors and independent
aftermarket companies. Driven by your requirements
and the engagement of our teams, our know-how is also
demonstrated by a quality of service which values your
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demand original equipment quality.
Experts, manufacturer and reputable
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strut bearings & kits
Suspension

Timing belt kits
Water pump kits

Wheel bearing kits

Air Conditioning Bearings

bearings
with integrated
Brake discs

Timing and auxiliary tensioners
Damper
Suspension Arm Kits
Transmission Bearings
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2016

WHEEL

GEARBOX

AUXILIARY
SYSTEM

ROUE

BOÎTES DE VITESSES
Getriebe / Scatola cambio / Caja de cambios / Caixa ce câmbio /
Ve r s n e lli n g s b a k / Ко р о б к а п е р е д ач / s k r z y n i a b i e g ó w

2016

Räder / Ruote / Ruedas / Roda
Подшипники для колёс / Ko ł a / Wielen
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EnginE
Timing

SUSPENSioN
A u f h ä n g u n g / O p h a n gin g / S o s p e n s i o n e / S u s p e n s i ó n / S u s p e n s ã o /
П од ш и п н и к и п од в е с к и / Z aw i e s ze ni e

Distribution

Motorsteuerung / Distribuzione / Distribución / Distribuição
Га зораспредели тельный м еханизм / Chronometra ż

ACCESSOIRES

Ne be ntr ie b / Acc e ssor i / Acc e sor ios / Ac e ss ó r ios / Дополни тельное
оборудование / A kc e sor ia / Hulpa andr ij vingssyste e m
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