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NTN-SNR, uma líder

1916

Criação da SRO
em Annecy (França)

A NTN-SNR Roulements
gerencia e desenvolve todas
as atividades do grupo para
a Europa, América do Sul,
África e Oriente Médio.

1946

Aquisição da SRO
pela Renault
Criação da
Société Nouvelle
de Roulements (SNR)

1918

Criação da NTN
em Osaka (Japão)

A NTN Corporation projeta, desenvolve e fabrica rolamentos, módulos lineares,
polias de distribuição, peças de amortecedores, juntas homocinéticas e é
prestadora de serviços. Uma das líderes mundiais, a NTN Corporation está
presente em todos os mercados industriais, automotivos e aeroespaciais.
A NTN-SNR Roulements gerencia e desenvolve todas as atividades do grupo
para a Europa, América do Sul, África e Oriente Médio. Entre os três líderes
europeus, a empresa oferece aos seus parceiros uma combinação única
das culturas japonesa e europeia, com a capacidade de uma protagonista
de nível mundial. As suas duas marcas emblemáticas, a SNR e a NTN, são
consideradas como referências.

2010

Aquisição da
SNR Roulement
pela NTN Corporation
Criação da NTN-SNR
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Com você (With You), o espírito da colaboração
e da responsabilidade
em mercados estratégicos. Oferecem apoio nos seus
desafios num espírito de diálogo e de melhoria mútua.
Este sentido de parceria também determina
a abordagem social e ambiental da empresa.
A transparência das relações com os clientes,
fornecedores e parceiros se baseia no código ético,
baseado no respeito e na responsabilidade. Todos os
centros de produção têm, obviamente, certificação
ISO 14001. Além disso, a pesquisa está criando
rolamentos ecológicos que reduzem as emissões
de CO² o consumo de energia e as matérias-primas
de fabricação. Os técnicos também enfrentam os
desafios tecnológicos da energia renovável eólica e
solar. A NTN-SNR é motivada por valores humanos
e responsáveis.

O patrimônio humano e tecnológico da NTN-SNR contribui
para a sua cultura empresarial caracterizada pela
proximidade e pelo compromisso. As equipes europeias
desenvolvem soluções específicas para anteciparem
e obterem êxito nos projetos futuros dos seus clientes

Soluções globais especializadas e comprometidas
Projetista, desenvolvedora e fabricante de
rolamentos, a NTN-SNR tem uma experiência
única em Gestão de Ciclo de Vida de Produtos.
As suas gamas em desenvolvimento incluem
manutenção, treinamento e todos os serviços
que otimizam o desempenho dos produtos na
sua aplicação. Sendo assim, está envolvida em
soluções globais em parceria com os mercados
de OEM (Original Equipment Manufacturers Fabricantes de equipamentos originais) e de
Reposição.
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Setores e aplicações altamente exigentes
Setor Automotivo
Os principais fabricantes de veículos e equipamentos testemunham

também tem uma forte presença em juntas de transmissão e caixas de

a sua confiança: 9 em 10 dos veículos mais vendidos na Europa têm

velocidades. Criado por equipes europeias, o rolamento de roda equipado

equipamento da NTN ou da SNR! Presente para OEM, a NTN-SNR oferece

com uma junta de vedação tendo um codificador magnético ASB tornou-

um conhecimento exclusivo em discos de freio equipados com rolamentos.

se uma referência mundial. A exclusiva tecnologia do motor de rodas

A atividade de Peças de Reposição se beneficia de uma qualidade original

elétrico, por seu lado, ganhou o European Mechatronic Award e o prêmio

garantida. Líder nos mercados de rodas, rolamentos de amortecedores

Automechanika de 2012. A NTN-SNR está firmando-se como fornecedor

de suspensão e de rolamentos de liberação da embreagem, a NTN-SNR

de sistemas para o setor automotivo.

• Polias DAMPER
• Rolamento HGV
• Rolamento da caixa de velocidades
• Junta homocinética
• Rolamentos e polias de alternador

• Rolamentos e kits de rodas
• Rolamentos e kits de propulsão da
suspensão
• Rolamentos de liberação da embreagem
• Rolos, kits de distribuição e acessórios
• Rolamentos para ar condicionado
• Cubos dos discos de freio
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Setor Industrial

Posicionada na área de produtos de alta qualidade e soluções
especializadas, a NTN-SNR dá um lugar de destaque à inovação.
É por este motivo que a indústria concede à empresa o status de
parceiro desenvolvedor para as suas aplicações mais exigentes.
Refletindo a lógica de excelência, o rolamento ULTAGE é o rótulo
padrão exclusivo que duplica o desempenho. Para cada setor
também existe um grande avanço correspondente. Nas ferrovias,
o recorde mundial de velocidade acompanha do conhecimento
reconhecido em Gestão de Ciclo de Vida de Produtos. Nas

• Rolamentos de esferas

minas e pedreiras, é a elevada resistência a condições extremas

• Rolamentos de rolos cônicos

que torna a NTN a Nº 1 a nível mundial. Na energia eólica, a

• Rolamentos esférico

especialização em grandes dimensões e alta fiabilidade marca a

• Rolamentos cilíndricos

diferença. As indústrias do aço, robótica, de maquinária agrícola

• Rolamentos de agulhas

e da construção também exigem um desempenho avançado.

• Rolamento de alta precisão

Diversos serviços como a assistência com a primeira montagem,

• Rolamentos especiais

o treinamento aprovado, a monitorização e uma gama completa

• Corpos

de lubrificantes otimizam a utilização dos produtos da marca..

With You

• Guias lineares
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Setor Aeroespacial
Os negócios aéreo e espacial colaboram ativamente com a NTN-SNR.

MRJ, Irkut MC21, etc.), a NTN-SNR contribuiu ativamente para o

Os rolamentos da empresa equipam programas importantes, entre os

desenvolvimento dos motores do futuro, tais como o Leap X da CFM.

quais se encontram o foguete europeu Ariane V e o motor a jato CFM

A empresa também é líder em rolamentos de transmissão e rotores.

56, a unidade propulsora mais utilizada em todo o mundo. Presente

Num campo em que o desenvolvimento, a pesquisa e a segurança

em todos os novos aviões com corredor único (Airbus A320neo,

têm uma dimensão superlativa, a contínua melhoria da NTN-SNR é

Boeing B737MAX, Embraer E Jet, Bombardier C-Series, Mitsubishi

indicativa da qualidade da engenharia e das parcerias.

• Motores de aviões,
• Transmissões e rotores de helicópteros,
• Equipamentos e produtos especiais.
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Inova para o mundo do
movimento
Para uma empresa orientada pela melhoria e pelas parcerias, é
essencial contribuir sempre de forma mais eficaz e competitiva com os
participantes em movimento. O centro de pesquisa de Annecy trabalha
de perto com o departamento de P&D do grupo. 400 pessoas e 4%
do faturamento são dedicados à criação dos rolamentos inteligentes do
futuro e à mecanotrônica.
A inovação baseia-se numa abordagem colaborativa. Os participantes em
inovação são uma força propulsora para as ideias nos desenvolvimentos
dos clientes. Ao partilhar os problemas dos utilizadores finais todos os dias
detectam, compreendem e antecipam as tendências do futuro.

Redução nos
impactos
ambientais:
componentes de
torque reduzido, novos
materiais, veículos
elétricos, etc.

Maior confiabilidade:
soluções inovadoras
de lubrificação e
vedação…
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Otimização do
desempenho e da
vida útil.

Produtos
inteligentes,
mecanotrônica:
velocidade,
sensores de ângulo
e temperatura,
diagnóstico a bordo…
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Vetores para a mudança da
Pesquisa e Desenvolvimento

Peugeot 208 FE:
objetivo 2l/100 km

Kuka: um robô mais
rápido, mais preciso

SNECMA: em vôo no
motor Leap X

A NTN-SNR concretiza o objetivo do fabricante:
criar um 208 de «2 l/100 km» com o mesmo
desempenho que um 208 de produção. O rolamento
das rodas adaptado aos pivôs de alumínio, os
rolamentos de rotação reduzida para a transmissão,
o motor, o eixo principal e a hibridização contribuem
com um ganho de mais de 7 kg de peso e reduzem
a emissão de CO²/ km em até 2,8 g.

A NTN-SNR é o principal fornecedor – e parceiro
em inovação para a gama de robôs Kuka de
alto desempenho. Os rolamentos desenvolvidos
permitem que os objetivos de carga transportável
(6 a 10 kg) sejam alcançados com uma maior
velocidade e precisão.

A NTN-SNR produz rolamentos de linha do
eixo para os motores LEAP, que irão equipar
o Airbus A320neo, o Boeing B737 MAX e o
Comac C919. O programa de desenvolvimento
estratégico permitiu a criação de rolamentos
com até 420 mm de diâmetro externo, com
formas e materiais complexos.
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Impulsionar e proteger
a qualidade

A NTN-SNR está empenhada com a qualidade em todos os seus produtos. Estes cumprem rígidos requisitos técnicos,
desde o design até o marketing.Todos os locais do grupo têm uma política de qualidade certificada que garante:
• qualidade no desenvolvimento: princípio de design robusto,
• qualidade na produção: controle de processos e reforço do sistema de produção,
• qualidade nas vendas e assistência: o princípio da satisfação total.
O combate à falsificação é uma parte importante do compromisso com a qualidade.
Para responder aos riscos que os passageiros correm num avião, automóvel ou trem, mas também às questões
de duração da instalação e risco financeiro, todos os fabricantes de rolamentos estão se mobilizando. Estão
realizando campanhas de conscientização em escala mundial, com participação da imprensa organizada durante
algumas apreensões. As ações conjuntas com as alfândegas, a polícia e os tribunais permitem a detenção
dos falsificadores. Para desmotivar os contrafeitores, a NTN-SNR aplica continuamente os seus conhecimentos
nos seus produtos e desenvolveu um rótulo com um holograma que é facilmente identificável pelos clientes. A
segurança dos clientes e dos usuáriospermanece uma prioridade.
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Capacidade e proximidade
de um parceiro mundial
Investir no futuro
Com investimentos superiores a 200 milhões de euros desde
2010, a NTN-SNR vai continuar o seu desenvolvimento nos
próximos anos.
2011: nova linha de produção para rolamentos de caminhos-de-ferro, em Seynod,
2011 a 2014: expansão da fábrica de rolamentos para a indústria aeroespacial de
Argonay, 2012 a 2014: 2 novos edifícios em Sibiu (transmissão, logística e tratamento
térmico, rolamento de caixa de velocidades), 2013: Rolamentos de rodas de veículos
de 3.ª geração, em Alès, 2012 a 2014: produção do novo rolamento esférico, em
Turim, 2014: nova loja de logística de peças sobressalentes de veículos, em CranGevrier, 2014: linha de montagem automatizada de rolamentos de caminhos-de-ferro,
em Seynod.
Nos próximos anos, outros investimentos irão aumentar as nossas capacidades
de produção. A atividade no setor automotivo irá aumentar a sua capacidade de
produção de rolamentos de propulsão da suspensão e de rolamentos de roda de
3ª geração. A atividade industrial irá se beneficiar de novas linhas de produção de
rolamentos esféricos e rolamentos de ferrovias. Além disso, a atividade aeroespacial
irá desenvolver uma nova oficina para novos rolamentos de aviões e de caixa de
velocidades.
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Fábricas internacionais da NTN,
Investigação e desenvolvimento

CORPORATION

AMÉRICA
DO NORTE
REPRESENTAÇÃO
DE VENDAS

14

CENTROS DE
PRODUÇÃO

11

P&D
ASSISTÊNCIA

1

EUROPA
REPRESENTAÇÃO
DE VENDAS

AMÉRICA
DO SUL

19

REPRESENTAÇÃO
DE VENDAS

3

CENTROS DE
PRODUÇÃO

12

CENTROS DE
PRODUÇÃO

1
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P&D
ASSISTÊNCIA

1

14

CORPORATION

JAPÃO
REPRESENTAÇÃO
DE VENDAS

CORPORATION

CHINA
REPRESENTAÇÃO
DE VENDAS

16

CENTROS DE
PRODUÇÃO

12

CORPORATION

ÁSIA e
INDONÉSIA

31

CENTROS DE
PRODUÇÃO

24

P&D
ASSISTÊNCIA

2

P&D
ASSISTÊNCIA

1

REPRESENTAÇÃO
DE VENDAS

25

CENTROS DE
PRODUÇÃO

11
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«Uma organização verdadeiramente dedicada, a NTNSNR gerencia e desenvolve todas as atividades do grupo
NTN na Europa, América do Sul, África e Oriente Médio.»

Principais números
Volume de negócios

• Marcas: NTN, SNR

1,4 bilhões

• Fundação: 1916
• Capital: 123,6 milhões de euros

de euros em 2014

• Sede: 1 rue des Usines, Annecy
• Presidente - Diretor geral: Alain Chauvin
• Funcionários: 5879 pessoas
• R&D: 4% de volume de negócios - 400 pessoas

Reposição Automotiva

12

%

• Fábricas: 13
• Subsidiárias comerciais: 22		
•C
 ertificações: ISO9001, ISO14000,

45

%

ISO TS16949, IRIS, ISO17025, AERO

OEM Automotivo
(Fabricantes de equipamentos originais)

• Produção: 430 000 rolamentos por dia

With You
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OEM Indústria

15%
19%
9%

Junta homocinética

Pós-comercialização Indústria

«A NTN Corporation desenha, desenvolve e fabrica
rolamentos, módulos lineares, polias de distribuição,
peças de amortecedores, juntas homocinéticas e é
prestadora de serviços.»

Principais números
Vendas mundiais:

• Marcas comerciais: NTN, BCA, BOWER, SNR

5,4 bilhões

• Data da fundação: 1918
• Sede: 4,3 bilhões de ienes

de euros em 2014

• Head Office: 1
 -3-17, Kyomachibori, Nishi-ku,

Osaka-shi, Osaka 550-0003
• Presidente: Hiroshi Ohkubo
• Funcionários: 23 360 pessoas
• Fábricas: 71

29%

• Subsidiárias comerciais: 108

América

24%
Europa

3

20%

Ásia

27%
Japão
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Fábricas na Europa
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NTN TRANSMISSIONS EUROPE, FRANÇA

• JUNTA HOMOCINÉTICA
2

NTN TRANSMISSIONS CREZANCY, FRANÇA

• FORJA DE JUNTA HOMOCINÉTICA
3

NTN KUGELLAGERFABRIK G.M.B.H, ALEMANHA

• ROLAMENTO DE CUBO
• UNIDADES DE ROLAMENTO
• TENSOR, ROLAMENTO DE ESFERA
4

IFA-ANTRIEBSTECHINIK G.M.B.H, ALEMANHA

• JUNTA HOMOCINÉTICA
1
5

NTN-SNR ANNECY, FRANÇA

• FORJAS
• TRATAMENTO TÉRMICO
62

NTN-SNR MEYTHET, FRANÇA

• ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO
73

NTN-SNR SEYNOD, FRANÇA

• ROLAMENTO DE CUBO
84

NTN-SNR ARGONAY, FRANÇA

• ROLAMENTO DE CUBO
95

NTN-SNR ARGONAY, FRANÇA

• ROLAMENTO DE ROLO CILÍNDRICO
• ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO
• ESFERA DE AÇO
6
10

ICSA TURIN, ITÁLIA

• ROLAMENTO ESFÉRICO
7
11

NTN-SNR SIBIU,ROMÊNIA

• ROLAMENTO DE CUBO
• JUNTA HOMOCINÉTICA
8
12

SNR WÄLZLAGER, BIELEFELD, ALEMANHA

• MÓDULO LINEAR
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Fábricas na América
1
2
3 10
6

5

4

7
9

8

11

Fábricas na América do Norte
1

CANADA NTN

• ROLAMENTO DE ESFERA
• JUNTA HOMOCINÉTICA
2

NBCA ELGIN PLANT

• ESPECIALIZADA EM ROLAMENTO DE CUBO
3

NBCA SCHILLER PARK PLANT

• ROLAMENTO DE ESFERA
4

NTN BEARING CORPORATION OF AMERICA

• ROLAMENTO DE CUBO
• EIXO
5

NTN BOWER MACOMB PLANT

• ROLAMENTOS DE ROLO CÔNICOS/CILÍNDRICOS
6

NTN BOWER HALMILTON PLANT

• ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO
7

NTN DRIVE SHAFT (NDI)

• JUNTA HOMOCINÉTICA
8

SEOHAN-NTN DRIVESHAFT USA CORPORATION

• JUNTA HOMOCINÉTICA
9

ASAHI FORGE OF AMERICA CORPORATION

• FORJA DE ROLAMENTO DE CUBO
10

1

NTA

• FORJA, TORNEAMENTO E TRATAMENTO TÉRMICO
11

NTN MANUFACTURING DE MEXICO

Fábricas na América do Sul
1

SNR CURITIBA

• JUNTA HOMOCINÉTICA
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Plants in China
Fábricas
na China
& Asia
e Ásia
Fábricas na China
1

 EIJING NTN SEOHAN-DRIVE SHAFT - JUNTA
B
HOMOCINÉTICA

2

NTN-LYC (LUOYANG) BEARING CORPORATION

3

NANJING NTN CORPORATION

4

NANJING PUZHEN NTN RAILWAY BEARING CO., LTD

5

NTN-RAB

• ROLAMENTO PARA BALANCIM
6

OKITA TAICANG PRESS WORKS CO.,LTD

7

GUANGZHOU NTN-YULON DRIVETRAIN CO., LTD

• JUNTA HOMOCINÉTICA
8

SHANGHAI NTN CORPORATION

• ROLAMENTO DE CUBO

1

• ROLAMENTO DE AGULHA
• CASSETE JUNTA HOMOCINÉTICA
• ROLAMENTO DE ESFERA
• FORNECIMENTO DE CASSETE JUNTA
HOMOCINÉTICA PARA A AMÉRICA DO NORTE E
PARA A EUROPA
9

SHANGHAI LAIEN MACHINE TOOL PARTS CORP.

10

SHANGHAI TUNG PEI ENTERPRISE CO., LTD

11

XIANGYANG NTN-YULON DRIVETRAIN CO.LTD

12

SNR BEARINGS CO. LTD

2

11

12 7

Fábricas na Ásia
SEOHAN-NTN BEARING CO., LTD
• ROLAMENTO PARA AEROGERADOR
NTN NEI MANUFACTURING INDIA - CVJ
• JUNTA HOMOCINÉTICA
NTN MANUFACTURING THAILAND
• ROLAMENTO DE CUBO
• ROLAMENTO DE AGULHA
• JUNTA HOMOCINÉTICA
• TENSOR
• ROLAMENTO PARA BALANCIM
TUNG PEI INDUSTRIAL CO., TLD
• ROLAMENTO DE ESFERA
• ROLAMENTO DE AGULHA
TAIWAY LTD.
• JUNTA HOMOCINÉTICA
NTPT
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Fábricas no Japão

22
20
18
19

16
4

11
24 21 3
14

1 8
7
15
23
6
9
5 12

2

13

7

17
10

1

KUWANA WORKS

2

IWATA WORKS

3

OKAYAMA WORKS

4

NAGANO WORKS

5

NTN KONGO WORKS

6

NTN ENGINEERING PLASTIC

7

NTN POWDER METAL

8

NTN MIE WORKS

9

NTN MIKUMO WORKS

10

NTN OMAEZAKI WORKS

11

NTN CASTING

12

HIKARI SEIKI INDUSTRY

13

NTN KINAN WORKS

14

NTN BIZEN WORKS

15

NTN TADO WORKS

16

NTN KAMIINA WORKS

17

NTN FUKUROI WORKS

18

NTN HAKUI WORKS

19

NTN HODATSUSHIMIZU WORKS

20

NTN SHIKA WORKS

21

NTN AKAIWA WORKS

22

NTN NOTO WORKS

23

NIPPON KAGAKU YAKIN

24

NTN BIZEN
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