ZWARE
BEDRIJFSVOERTUIGEN

WIEL & TRANSMISSIE

www.ntn-snr.com

With You

OE-LEVERANCIER
De productie van NTN onderdelen voor bedrijfsvoertuigen voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Al onze
producten zijn ontwikkeld en getest door onze eigen R&D-afdelingen. Wij werken nauw samen met de
belangrijkste fabrikanten van voertuigen en versnellingsbakken om zeker te zijn dat onze producten
voldoen aan de hoogst bereikbare standaards.
Betrouwbaarheid is de sleutel tot ons succes. Vrachtwagens worden gebruikt voor het zwaar vervoer op
lange afstanden. Daarbij ontstaat een sterke druk op de naaflagers en versnellingsbaklagers. Met deze
voorwaarden in gedachten ontwerpen en ontwikkelen wij aldus al onze onderdelen voor zware
bedrijfsvoertuigen.
Dit is de reden waarom vele wereldwijd belangrijke fabrikanten van originele onderdelen kiezen voor NTN
producten als het gaat om wentellagers voor vrachtwagens. Bekend voor haar expertise en unieke
probleemoplossingen, heeft NTN wereldwijd op het gebied van wiellagers en versnellingsbaklagers voor
zware bedrijfsvoertuigen een groot marktaandeel.
Door de betrouwbaarheid van NTN producten kunt u op de onderhoudskosten van uw voertuig besparen,
want hoe minder defecten, hoe minder stilstand.
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NTN-SNR: DE OPLOSSING VOOR UW WERELDWIJDE BEHOEFTEN
AAN WENTELLAGERS VOOR ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN
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*

NTN biedt reparatie-oplossingen
voor assen van bekende OEMs
zoals DANA, Eaton, Mack, Meritor,
Freightliner enz.
* Alleen op aanvraag
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NTN-SNR biedt een groot assortiment naaflagers en
heeft aldus een brede dekking op de Europese markt
van vrachtwagens.

Bij de ontwikkeling van nieuwe versnellingsbakken
werkt NTN-SNR nauw samen met alle belangrijke
fabrikanten van versnellingsbakken.

140 kegellagers, ontworpen voor een lange levensduur
dankzij:
•
warmtebehandeling, die helpt om defecten door
schokken te voorkomen
• precisie geslepen loopbanen, wat helpt om de wrijving
te verlagen
•
tonvormige rollichamen en loopbanen die de druk
gelijkmatig verdelen

NTN-SNR biedt een compleet assortiment versnellingsbaklagers aan. Het omvat 120 lagers, die de
meest populaire vrachtwagens afdekken die
vandaag in Europa worden ingezet. In de nabije
toekomst wordt het assortiment uitgebreid met
onderdelen voor Aziatische vrachtwagens.

24 naaflagers garanderen een eenvoudige montage
en een optimale prestatie.
Elk wiellager van NTN-SNR is vervaardigd in
overeenstemming met de hoogste kwaliteitseisen, wat
voor een duidelijk hogere duurzaamheid zorgt.
En een hogere duurzaamheid heeft minder stilstand
ten gevolge.

EUROPESE TOEPASSINGEN
NTN-SNR levert onderdelen voor wielen
en transmissies aan de belangrijkste
voertuigfabrikanten in Europa: Mercedes,
Renault Trucks, DAF, Scania enz.

AZIATISCHE TOEPASSINGEN
NTN biedt hoogwaardige transmisse
onderdelen voor leidende Aziatische
vrachtwagenfabrikanten zoals
UD Trucks, Mitsubishi Fuso, Isuzu
Trucks en Hino.
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Dit document is uitsluitend eigendom van NTN-SNR ROULEMENTS. Elke vermenigvuldiging, hetzij geheel of gedeeltelijk, is
uitdrukkelijk verboden zonder vorafgaande toestemming van NTN-SNR ROULEMENTS. Juridische stappen kunnen worden
ondernomen tegen iedereen die niet aan de bepalingen van deze alinea voldoet.
NTN-SNR ROULEMENTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit
fouten of weglatingen die ondanks de aan de samenstelling van dit document bestede zorg erin kunnen voorkomen. Op grond
van ons beleid van continu onderzoek en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving
de in dit document genoemde producten en specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
© NTN-SNR ROULEMENTS, internationaal copyright 2017.
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