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Firma o światowym zasięgu

20% 
     AZJA

27% 
 JAPONIA

29% 
AMERYKA

24% 
  EUROPA

71
ZAKŁADÓW 

PRODUKCYJNYCH
NA CAŁYM ŚWIECIE

108 PRZEDSTAWICIELSTW
HANDLOWYCH

PRACOWNIKÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE

75 %  wartości obrotu pochodzi ze sprzedaży 
łożysk, kół zębatych i części zawieszenia 

25 %  wartości obrotu pochodzi z przegubów 
homokinetycznych

PRZEMYSŁ LOTNICZY I KOSMONAUTYCZNYPRZEMYSŁ SAMOCHODOWY KOPALNIE I KAMIENIOŁOMY

*

* Obrót

Centrala  
OSAKA, JAPONIA

23 360
MILIARDY
EURO
ZE SPRZEDAŻY5.4
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Partner europejski

22 BIURA 

SPRZEDAŻY
Annecy – Argonay – Cran-Gevrier – Lyon – Paryż – Le Mans 
– Lichfield – Erkrath – Stuttgart – Bielefeld – Gardelegen – 
Mediolan – Bolonia – Madryt – Warszawa – Sybin – Moskwa 
– Istambuł – Casablanca – Curitiba – Sao Paulo – Buenos Aires

13  

FABRYK
Annecy – Argonay – Seynod – Meythet – Crezancy 
– Ales – Bielefeld – Turyn – Mettmann – Sybin - 
Gardelegen - Curitiba - Allonnes

5 CENTRÓW 

LOGISTYCZNYCH
Annecy – Chambery - Cran-Grevier - Saint-Vulbas - Erkrath

NTN-SNR zajmuje się zarządzaniem
i rozwojem działalnoś ci grupy w Europie, 

Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie, propo  nując wyjątkową kombinację kultury europejskiej i azjatyckiej.

1,4 MILIARDY 
EURO
ZE SPRZEDAŻY 

Centrala  
ANNECY, FRANCJA

4  000 PRACOWNIKÓWPONAD



zajmuje się zarządzaniem 
i rozwojem działalnoś ci grupy w Europie, 

Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie, propo  nując wyjątkową kombinację kultury europejskiej i azjatyckiej.

Dystrybucja-Przemysł

Niezależny Rynek Części Zamiennych Przeguby Homokinetyczne

NTN - lider branży motoryzacyjnej

Przemysł OE Produkty Motoryzacyjne OEM
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Lider motoryzacyjny

PRODUKTY MOTORYZACYJNE OEM I IAM 
GŁÓWNE OBSZARY DZIA ŁANIA
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PRODUKTY MOTORYZACYJNE OEM I IAM  
GŁÓWNE OBSZARY DZIA ŁANIA



ORYGINALNE WYPOSAŻENIE

KOŁO – PIASTA KOŁA – ZAWIESZENIE – PRZEGUBY HOMOKINETYCZNE – ROZRZĄD – OSPRZĘT SILNIKA – SPRZĘGŁO – SKRZYNIA BIEGÓW

Liderzy na rynku światowym 

Światowy rynek łożysk kół 

Światowy rynek przegubów homokinetycznych

Europejski rynek zawieszenia 



KOŁO – PIASTA KOŁA – ZAWIESZENIE – PRZEGUBY HOMOKINETYCZNE – ROZRZĄD – OSPRZĘT SILNIKA – SPRZĘGŁO – SKRZYNIA BIEGÓW
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ROZWIĄZANIE 
INNOWACYJNE

Badanie i rozwój
2 centra badania i rozwoju (Annecy Francja, Kuwana 
Japonia), 2 ośrodki rozwoju (USA, Chiny)W Europie: 

400 wyspecjalizowanych inżynierów, 200 milionów euro 
inwestycji przez ostatnie cztery lata.

Łożyska stożkowe odwrócone 

PCS Hub-Joint 
Międzynarodowe Grand Prix za innowację w branży 

motoryzacyjnej na Equip-Auto 2015

Automatyczne napinacze paska
In-Wheel Motor Systems

Nagroda za innowacyjność, Automechanika 2012

Technologia ASB  
 (Active Sensor Bearing)  

ogólnoświatowy standard

® ASB ASB 



Oryginalne wyposażenie

Zaufanie światowych
producentów branży motory zacyjnej i producentów OE.

  MERCEDES • BMW •  AUDI 
    BENTLEY MOTORS • PORSC HE 

     ASTON MARTIN • RENAULT • PEU GEOT 
   TESLA • DODGE • SUBARU • ALFA R OMEO 

  NISSAN • MITSUBISHI  
SMART • TOYOTA 

MAZDA • SUZUKI 
HYUNDAI • AVTOVAZ 

  DAIMLER 



Zaufanie światowych
producentów branży motory zacyjnej i producentów OE.

With You

 BMW •  AUDI • VOLKSWAGEN  
 PORSC HE • LAMBORGHINI • JAGUAR   

 PEU GEOT • CITROËN • DS • FORD • FIAT     
ALFA R OMEO • GENERAL MOTORS • HONDA  

OPEL • SEAT • DACIA • SKODA  
MERCEDES TRUCKS 

LAND ROVER    
CHERY • KIA  
FUSO • ISUZU



NIEZALEŻNY RYNEK 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
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NIEZALEŻNY RYNEK 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
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TWÓJ  
PARTNER NA 
DZIŚ I JUTRO
PRODUKTY
Od pomysłu poprzez projekt, a następnie badanie 
i rozwój w fazie produkcji, na końcowym etapie 
produkty docierają na niezależny rynek części 
zamiennych.

ŚRODOWISKO 
Minimalizacja śladów węgla dzięki fabrykom  
i magazynom zaprojektowanym tak, aby  
zredukować spożycie energii i ilość odpadów.

OTOCZENIE ZAWODOWE 
Członek kilku stowarzyszeń zawodowych  
zajmujących się promowaniem oryginalnej jakości.

With you





SPECJALISTA 
W WIELU  
DZIEDZINACH
Siła międzynarodowej grupy łączącej to, co najlepsze 
w produktach azjatyckich i europejskich, wiedzę i 
doświadczenie, wysoką jakość produktów i usług, które 
zapewniają spełnienie wszelkich potrzeb na Państwa rynku.

Nasza gama jest podzielona na trzy główne obszary, wszystkie 
powstałe z wiedzy na temat produktów na pierwszy montaż 
oraz ze znajomości niezależnego rynku części zamiennych.

NTN-SNR koncentruje się przede wszystkim 
na koncepcji oryginalnej jakości. Gwarancja 
niezawodności i bezpieczeństwa.

With You

PODWOZIE UKŁAD  
ROZRZĄDU

ŁÓŻYSKA SKRZYŃ 
BIEGÓW
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Zawierająca ponad 2000 referencji gama produktów podwozia 
NTN-SNR jest jedną z najbardziej rozbudowanych na rynku. 
Składają się na nią: zestawy łożysk koła, tarcze hamulcowe 
z wbudowanym łożyskiem, zestawy zawieszenia i przeguby 
homokinetyczne. 

ŁOŻYSKA KOŁA
•  Jedna z najbardziej rozbudowanych gam na świecie  

1300 zestawów do samochodów osobowych i ponad  
130 łożysk kół do pojazdów użytkowych

•  Pokrywają 98% zapotrzebowania europejskiego rynku 
samochodowego 

•  Wiele możliwości zastosowań w pojazdach azjatyckich 
zapewnione dzięki naszym azjatyckim korzeniom 

•  Łożyska koła oraz jego części składowe oryginalnej jakości 
znajdują się zawsze w naszych zestawach 

TARCZE HAMULCOWE  
Z WBUDOWANYM ŁOŻYSKIEM
•  Wyjątkowa gama znajdująca zastosowanie w 100% pojazdów 

wyposażonych w tarczę hamulcową tylną z łożyskiem 
•  NTN-SNR wykorzystuje identyczne specjalnie 

zaprojektowane tarcze hamulcowe z łożyskiem, zarówno na 
pierwszy montaż, jak i na niezależny rynek części zamiennych. 

•  Ścisła kontrola procesu produkcji w naszych fabrykach 
gwarantuje jakość i bezpieczeństwo wszystkich produktów.

CVJ
•  3 gamy:  półosie kompletne, zestawy przegubów 

homokinetycznych i zestawy osłon 
•  Silna pozycja drugiego na świecie największego producenta 

OEM 
• Jakość OE 

MOCOWANIA ZAWIESZENIA
•  Jedna z najbogatszych ofert na rynku, zawierająca ponad  

400 referencji 
•  Liderzy i partnerzy OEM dla największych producentów części 

zamiennych na świecie.
•  Gwarancja jakości dzięki zastosowaniu w naszych 

zestawach oryginalnych produktów i części udoskonalanych 
zgodnie z wymogami i specyfikacjami 

•  Wyjątkowa kontrola naszych procesów produkcji. Obecnie 
NTN-SNR produkuje 20 milionów elementów zawieszenia 
rocznie.

CHASSIS  
#SECURITYINSIDE
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Gama produktów NTN-SNR zawiera komplety części 
do ZESTAWÓW ROZRZĄDU, OSPRZĘTU SILNIKA I 
KLIMATYZACJI. Każda z 3000 referencji proponowanych w 
tych zestawach odznacza się wysoką jakością, gwarantującą 
wydajność i niezawodność. 

ROZRZĄD
•  Szeroka gama 1200 referencji, wśród których 

znajdziemy zestawy rozrządu, zestawy rozrządu 
z pompą wody, napinacze i koła pasowe rolek 
prowadzących

•  Pokrywa 98% zapotrzebowania europejskiego  
parku samochodowego 

•  Czołowy dostawca napinaczy hydraulicznych  
dla grupy VAG. 

• Partner dla producentów pojazdów na całym świecie. 

ZESTAWY OSPRZĘTU SILNIKA
•  Obecnie jedna z najszerszych ofert na rynku  

zawierająca 1800 referencji 

Napinacze, zestawy rolek prowadzących, koła pasowe 
wału korbowego, sprzęgiełka alternatora, zestawy 
osprzętu silnika i paski

•  Pokrywa 96% zapotrzebowania europejskiego parku 
samochodowego 

•  Wyjątkowa i dynamiczna gama (25% produktów gamy 
pojawiło się w ciągu ostatnich 3 lat)

KLIMATYZACJA
Łożysko klimatyzacji

•  Gama 30 referencji, która pokrywa zapotrzebowanie 
całego rynku klimatyzacji. 

• Produkty o jakości OE 

POWERTRAIN  
#PERFORMANCEINSIDE
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Gama produktów do układu napędowego zawiera 
szeroki wybór ŁOŻYSK SKRZYŃ BIEGÓW i ŁOŻYSK 
WYCISKOWYCH do samochodów osobowych i 
pojazdów przemysłowych. 

ŁOŻYSKA SKRZYŃ BIEGÓW

>  SAMOCHODY OSOBOWE 
•  Gama 300 łożysk, dostarczanych przez fabryki NTN, 

jak i SNR 

•  80% gamy stanowią specyficzne, „uszyte na miarę” 
części dostosowane do wymogów OE 

•  Gama pokrywa 150 rodzajów skrzyń biegów: 
automatyczne, manualne oraz skrzynie bezstopniowe 
CVT. 

•  Partnerzy dla największych europejskich i azjatyckich 
producentów pojazdów i skrzyń biegów

>  CIĘŻARÓWKI
•  NTN-SNR dostarcza na niezależny rynek części 

zamiennych ponad 100 części do układów 
napędowych ciężarówek, koncentrując się na 
najpopularniejszych ciężarówkach użytkowanych 
obecnie w Europie. 

•  50 referencji zaprojektowanych specjalnie dla 
azjatyckich układów napędowych

ŁOŻYSKA WYCISKOWE
•  Gama łożysk wyciskowych zaprojektowanych i 

produkowanych przez NTN-SNR 

•   Ścisła kontrola w trakcie procesu produkcji 
gwarantuje jakość naszych łożysk wyciskowych

DRIVELINE  
#RELIABILITYINSIDE



USŁUGI  
#SOLUTIONINSIDE

WARTOŚĆ DODANA

• Zaangażowane zespoły na całym świecie 
• Wysoka jakość produktów 
• Wartościowe marki: NTN & SNR 
•  Usługi Premium: 

- Katalogi najwyższej klasy 
-  Rozwiązania online, narzędzia online,  

zamówienia elektroniczne 
- Instrukcje montażu, TechInfo 
- Aplikacja na smartfony: TechScalN’R
- Szkolenia

2 0 1 6

With You

WHEEL
ROUE

Räder  /  Ruote  /  Ruedas  /  Roda
 Подшипники  для  колёс  /  Ko ł a  /  W ie len

2 0 1 6

With You

GEARBOX
BOÎTES DE VITESSES

Get r i ebe  /  S ca to la  camb io  /  C a ja  de  camb ios  /  C a i xa  ce  câmb io  /  
Ve r sne l l i ngsbak  /  Коробка  передач  /  sk r z yn ia  b iegów

2 0 1 6

With You

ENGINE 
TIMING
DISTRIBUTION

M oto r s teue rung  /  D i s t r i buz i one  /  D i s t r i buc ión  /  D i s t r i bu i ção
Газораспределительный  механизм  /  Chronometraż

Originally only fitted to top of the range vehicles, today most vehicles are fitted with an air conditioning system.
Central to the system is a compressor where we find a 2 row ball bearing. Two problems can occur with these 
bearings:

- a high noise level

- a broken bearing 

a complete exchange replacement or in some circumstances, for reasons of economy a replacement 
of the bearings.   

The selection of replacement compressor bearings is based on 
the bearing dimensions and not on vehicle model, as with our 
other ranges of Automotive Replacement bearings.

6 references for 30 types of compressors on more than 1713 
models of car

The replacement of compressor bearings is not possible with compressor models 7SEU16C / 7SBU16C. (Nippondenso, models after 2000)

SOME DETAILS: 

TWO ALTERNATIVES FOR REPLACEMENTS WITH COMPRESSORS:  

A NICHE MARKET: 

NTN-SNR on

65 % 
of car models fi tted with 

an air conditioner

Examples of
assembly

Size of the bearing
(dxDxb) NTN-SNR Reference

10PA17C ; 7SB16C ; … 30 x 52 x 22 ACB 30 x 52 x 22
FS10 ; … 30 x 55 x 23 ACB 30 x 55 x 23

Harrison CVC ; SD6V12 ; … 35 x 50 x 20 ACB 35 x 50 x 20
7SBU17C ; PXV16 ; SC08 ; SCS08 ; … 35 x 52 x 20 ACB 35 x 52 x 20

SD7V12 ; SD7H15 ; SD7V16 ; 
SD709 ; DKS13   ; …

35 x 55 x 20 ACB 35 x 55 x 20

6CA17C ; 6SEU12 ; 6SEU12C ; PXE16 ; … 35 x 52 x 22 ACB 35 x 52 x 22
Zexel DCW17B ; ... 35 x 62 x 24 ACB 35 x 62 x 24

Harrison V5 ;     … 40 x 62 x 20,625 ACB 40 x 62 x 20,625
10P15C ; SD508 ; SD510; … 40 x 62 x 24 ACB 40 x 62 x 24

AIR CONDITIONER 
BEARINGS 

FROM  NTN-SNR 

AIR CONDITIONER 

With You

www.ntn-snr.com

BRAKE DISC
HUB KITS 

A GUARANTEE OF QUALITY 
ON SAFETY CRITICAL PARTS

With You
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ASB®

TECHNOLOGY
www.ntn-snr.com

KATALOGI, BROSZURY I MATERIAŁY 
POMOCNE W SPRZEDAŻY
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KD469.22 
Assembly/disassembly recommendations 

FEATURES OF THIS BELT 
The roller tensioner GT359.26 is actuated 
by the hydraulic tensioner GT369.40. 
 

The pulley GE369.19, wound on 2/3 of its 
surface, is particularly used. It is therefore 
important to check the correct positioning 
of the belt on the roller to avoid any 
slippage, as a bad load distribution can 
lead to a malfunction of the roller. 

The timing belt is characterized by a 
white Teflon coating which gives good 
rigidity and high resistance to wear. 

1/5 

TOYOTA: Avensis, Avensis verso,  
Corolla, Corolla verso, Picnic, 
Previa, RAV4 

 

ENGINES 
2.0 D4-D 

OE REFERENCE 
See below 

GE369.19 (G) 
OE: 13503-27010 

BELT WITH TEETH 
178 teeth 

OE: 13568-29035 

GT369.26 (T1) 
OE: 13505-27010 

GT369.40 (T2) 
OE: 13503-27010 

T1 

T2 

G 

TIMING KINEMATICS OF THE KIT KD469.22 

KD469.22/FR/01 - 06/2014 

ENGINE TIMING 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The damper pulley has an essential role,  
as it drives all of the accessories. 
 

Why change the damper pulley? 
 

Simplicity and cost reduction:  
Changing the damper pulley at the same time as 
the engine timing parts reduces your vehicle’s 
downtime. 
 

Safety:  
Damper pulley deterioration may lead to 
malfunctions in the power steering. 

 

Comfort:  
Deterioration in damper pulleys causes noise and vibrations as well as air 
conditioning issues, power steering malfunctions and even electrical charges.  All of 
this gives the driver an unpleasant driving experience. 

 

The pulley surroundings:  
Other parts surrounding the pulley can cause its deterioration. For example, an oil or 
coolant leak can damage the damper pulley joint. 

DAMPER PULLEYS  
Assembly/disassembly information 

 

DPF/UK/03 - 06/2014 

When certain symptoms appear, checking the damper’s condition 
becomes necessary. These could be: 

• Unusual vibrations inside the cabin. 
• Whistling in the timing belt. 
• An unusual noise or knock. 

ACCESSORY 

 

 

SUSPENSION 
KB-M/UK/02 - 12/2015 
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CHECKS  

Most common suspension bearing failures 
FAILURE CAUSE EFFECT 

 

CORROSION 

 

Ingress of : 
water, salt, dirt. 

 

Noise on uneven road surfaces 
or when turning.  

Increased torque 

 

FRACTURE   

 

Poor road surface or 
accident 

Noise on uneven road surfaces 
or when turning.  

Increased torque 

 

 

BEARING 

DAMAGE 

 

Vibrations while the 
vehicle is in motion 

 

Spring noise in the vehicle   

SUSPENSION BEARING AND KIT 
Recommendations   

You must replace the suspension bearing and the insulator at the 
same time as the shock absorber, the suspension bearing and 
insulators should always be changed in pairs. 
 

Replacement of these components is an integral part of the shock 
absorber replacement; it helps to guarantee an optimal level of 
comfort and safety. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. OE 96639585 
R190.06 

 

Ref. OE 96812719 
 

©NTN-SNR ROULEMENTS 
The contents of this document are the copyright of the publisher and 
any reproduction, even partial, is prohibited without permission. 
Despite the care taken in preparing this document, NTN-SNR 
Roulements disclaims any liability for errors or omissions that may 
slip through, and for losses or direct or indirect damages arising from 
its use. 

R190.06 
Identifying the correct bearing 

Before ordering,   
be sure of the bearing model 
 
The CHEVROLET EPICA marketed between 2006 and 2009 is equipped with two 
different front wheel bearings without discriminating criteria: 
- ref. OE 96639585: equivalent to NTN-SNR R190.06 
- ref. OE 96812719 
 
 

Although similar in appearance, 
these bearings are not interchangeable 
 
Fitting the wrong bearing leads to an ABS fault. 
A visual inspection is required to determine which bearing should be fitted to the 
vehicle: the bearing with the metal cover corresponds to kit R190.06. 
 

OE reference  
96639585 

CHEVROLET: Epica 
 

R190.06/UK/01 - 06/2014 

WHEELS 
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ENGINE TIMING AND ACCESSORY
MAJOR CAUSES OF TIMING  

AND ACCESSORY BELT FAILURES

EVIDENCE 
UÊÊ�>ÌiÀ�>�Ê�ÃÊÜ�À�Ê>�`ÊÌ�À�Ê>Ü>ÞÊvÀ��ÊÌ�iÊLi�ÌÊ>�`Ê��À�>��ÞÊ>VVÕ�Õ�>ÌiÃÊ��Ê>À�Õ�`Ê

Ì�iÊi�}��iÊ>�`ÊÌ����}ÊV�ÛiÀÃ

CAUSES 
s��3TICKING�OF�BELT�PARTICLES�TO�THE�PULLEYS��4HIS�CAUSES�

ABNORMAL�NOISE�FROM�THE�BELT�WHEN�THE�ENGINE�IS�
OPERATING��

s�-ISALIGNMENT�OF�PULLEYS�
s�7ORN�OR�DAMAGED�PULLEYS�

CAUSES 
s�%XCESSIVE�TENSION��7ORN�OR�DAMAGED�PULLEYS��
s��(IGH�OPERATING�TEMPERATURES�CAUSED�BY�FRICTION�OR�INSUFlCIENT�COOLING�

!##%33/29 4)-).'

WORN OR DAMAGED BELTS

  NTN-SNR RECOMMEND
UÊ
�iV�ÊÌ�iÊÛi��V�i½ÃÊV�����}ÊÃÞÃÌi�Ê�ÃÊ�«iÀ>Ì��}ÊV�ÀÀiVÌ�Þ°
UÊ
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EVIDENCE 
UÊÊ�ÊÌÀ>�ÃÛiÀÃiÊÌi>ÀÊ>VÀ�ÃÃÊÌ�iÊLi�Ì°
UÊÊ�>�>}iÊÌ�ÊÌ�iÊL>V�Ê�vÊÌ�iÊLi�Ì]Ê��À�>��ÞÊÃ�>��Ê���iÃÊ>�`ÊvÀ>Þ��}°

CAUSES 
s��$EBRIS�ENTERING�THE�BELT�SYSTEM�DUE�TO�DAMAGED�OR�

MISSING�COVERS�

CAUSES 
s�%XCESSIVE�TENSION�
s�!N�DEFECTIVE�EXTERNAL�COMPONENT��
s�3OLID�OR�LIQUID�CONTAMINATION�

!##%33/29 4)-).'

AN UNEVEN BREAK ACROSS THE BELT

  NTN-SNR RECOMMEND
UÊÊ,i«�>ViÊÌ�iÊLi�Ì]ÊV�iV�ÊÌ�iÊ�i�}Ì�Ê>�`ÊÌ�iÊ�Õ�LiÀÊ�vÊÌiiÌ�Ê>ÀiÊV�ÀÀiVÌ°
UÊÊ
�iV�ÊÌ�iÊi�}��iÊv�ÀÊ���Ê�ÀÊV���>�ÌÊ�i>�ÃÊ>�`ÊÀi«>�À°
UÊÊ
�iV�Ê>��ÊÌ�iÊÃÞÃÌi�ÃÊ«Õ��iÞÃÊv�ÀÊÜi>ÀÊ�ÀÊ`>�>}i°
UÊÊ
��Ãi�ÞÊv����ÜÊÌ�iÊ�>�Õv>VÌÕÀiÀ½ÃÊwÌÌ��}Ê��ÃÌÀÕVÌ���ÃÊ>�`Ê}Õ�`i���iÃ°

EVIDENCE 
UÊ-�>��ÊÛ�Ã�L�iÊVÀ>V�ÃÊ>��Ê�ÛiÀÊÌ�iÊLi�Ì°

CAUSES
s�/VER�HEATING�OF�THE�BELT�CAUSED�BY�FRICTION��

s��!N�OVER�TIGHTENED�BELT�CAUSING�IT�TO�STRETCH�AND�CRACK�

CAUSES 
s�4OO�LOW�OR�TOO�HIGH�WORKING�TEMPERATURE�

s�!GEING�OF�THE�BELT�

s�#ONTACT�WITH�A�FOREIGN�ELEMENT�OR�A�MISALIGNMENT�ISSUE�

!##%33/29 4)-).'

CRACK S ON THE BELT

  NTN-SNR RECOMMEND
UÊ,i«�>ViÊÌ�iÊLi�Ì]ÊV�iV�ÊÌ�iÊ�i�}Ì�Ê>�`ÊÌ�iÊ�Õ�LiÀÊ�vÊÌiiÌ�Ê>ÀiÊV�ÀÀiVÌ°
UÊ/i�Ã���ÊÌ�iÊLi�ÌÊÌ�ÊÌ�iÊ�>�Õv>VÌÕÀiÀ½ÃÊÀiV���i�`i`ÊÌi�Ã���Ã°
UÊ/�iÊÕÃiÊ�vÊ>�Êi�iVÌÀ���VÊÌi�Ã���iÌiÀÊ�ÃÊÃ��iÌ��iÃÊ�ii`i`ÊÌ�Ê>V��iÛiÊÌ�iÊV�ÀÀiVÌÊÌi�Ã���°
UÊ
�iV�Ê�Ì�iÀÊV���iVÌi`Ê«>ÀÌÃÊv�ÀÊ>�ÞÊÃ�}�ÃÊ�vÊ�i>ÌÊ`>�>}i°
UÊ
�iV�ÊÌ�iÊi�}��iÊv�ÀÊ>�ÞÊÃ�}�ÃÊ�vÊ`>�>}iÊ>À�Õ�`ÊÌ�iÊ«Õ��iÞÊ>�`ÊLi�ÌÊ>Ài>Ã°
UÊ
�iV�ÊÌ�iÊi�}��iÊV���>�ÌÊ�iÛi�Ã°Ê

EVIDENCE 
UÊ/�iÊLi�ÌÊ�ÃÊÀ�««i`Ê>«>ÀÌ°

CAUSES 
s��&OREIGN�OBJECT�STUCK�BETWEEN�THE�BELT�AND�THE�PULLEY�S	�

s��%XCESSIVE�TENSION�

s��$AMAGE�TO�THE�INTERNAL�MATERIAL�OF�THE�BELT��lBERGLASS�
CORD	�

s��)NCORRECT�TOOLS�SUCH�AS�SCREWDRIVERS�BEING�USED�WHILST�
lTTING�THE�BELT��

CAUSES 
s�$EFECTIVE�MATERIAL�

s��)NCORRECT�TOOLS�SUCH�AS�SCREWDRIVERS�BEING�USED�WHILST�lTTING�THE�BELT��

s�4HE�BELT�BEING�FOLDED�BEFORE�lTMENT�OR�WHEN�IN�USE�

s�3OLID�OR�LIQUID�CONTAMINATION�

!##%33/29 4)-).'

A CLEAN BREAK IN THE BELT

  NTN-SNR RECOMMEND
UÊ,i«�>ViÊÌ�iÊLi�Ì]ÊV�iV�ÊÌ�iÊ�i�}Ì�Ê>�`ÊÌ�iÊ�Õ�LiÀÊ�vÊÌiiÌ�Ê>ÀiÊV�ÀÀiVÌ°
UÊ
�iV�ÊÌ�iÊi�}��iÊv�ÀÊ���Ê�ÀÊV���>�ÌÊ�i>�ÃÊ>�`ÊÀi«>�À°
UÊ
�iV�Êv�ÀÊÜi>ÀÊ�ÀÊ`>�>}iÊ��ÊÌ�iÊ«Õ��iÞÃ°
UÊ
��Ãi�ÞÊv����ÜÊÌ�iÊ�>�Õv>VÌÕÀiÃÊwÌÌ��}Ê��ÃÌÀÕVÌ���ÃÊ>�`Ê}Õ�`i���iÃ°Ê

EVIDENCE 
UÊÊ/�iÊL>V�Ê�vÊÌ�iÊLi�ÌÊ�>ÞÊÃ��ÜÊÃ�}�ÃÊ�vÊ�i�Ì��}Ê�ÀÊiÝViÃÃ�ÛiÊÜi>À°

CAUSES 
s��4HE�BELT�SLIPPING�OVER�THE�TENSIONER��DUE�TO�LOW�TENSION�

ON�THE�BELT�WHEN�IN�OPERATION�

s�$EFECTIVE�OVER�RUNNING�ALTERNATOR�PULLEY��/!0	�

CAUSES 
s�%XCESSIVE�TENSION�

s��%XTERNAL�COMPONENTS�SEIZED�OR�BROKEN��DEFECTIVE�WATER�PUMP�OR�
SEIZED�PULLEY	�

!##%33/29 !##%33/29

MELTED BELT OR AN EXTERNAL  
COMPONENT PROBLEM

   NTN-SNR RECOMMEND
UÊÊ,i«�>ViÊÌ�iÊLi�ÌÊ>�`ÊV�iV�Ê>��Ê«Õ��iÞÃÊ>�`ÊÌi�Ã���iÀÃÊ>ÀiÊ�«iÀ>Ì��}ÊV�ÀÀiVÌ�Þ°
UÊÊ
�iV�ÊÌ�iÊÌi�Ã���iÀÊ�ÃÊ>`�ÕÃÌi`ÊÌ�ÊÌ�iÊV�ÀÀiVÌÊÌi�Ã���°
UÊÊ
��Ãi�ÞÊv����ÜÊÌ�iÊ�>�Õv>VÌÕÀiÀ½ÃÊwÌÌ��}Ê��ÃÌÀÕVÌ���ÃÊ>�`Ê}Õ�`i���iÃ°Ê

EVIDENCE  
UÊ*Ài�>ÌÕÀiÊÜi>ÀÊ��ÊÌ�iÊi`}iÊ�vÊÌ�iÊLi�ÌÊ�>ÞÊiÝ«�ÃiÊÌ�iÊV�À`ÃÊ�vÊÌ�iÊLi�Ì]ÊÌ�iÊLi�ÌÊ�>ÞÊLiÊ���ÃÞÊÜ�i�Ê��Ê�«iÀ>Ì���°

CAUSES (Accessory) 
s��&ITTING�THE�KIT�USING�THE�INCORRECT�TOOLS�SUCH�AS�SCREWDRIVERS�
s��4HE�BELT�MOVING�ON�THE�PULLEYS�DURING�THE�lTTING�PROCESS�

CAUSES (Timing) 
s�-ISALIGNMENT�OF�THE�PULLEYS�OR�TENSIONERS�
s�#ONTACT�WITH�A�FOREIGN�BODY�SUCH�AS�OUTER�ENGINE�COVERS�

!##%33/29 4)-).'

WEAR ON THE EDGES  OF THE BELT

   NTN-SNR RECOMMEND
UÊÊ,i«�>V��}ÊÌ�iÊLi�ÌÊ>�`ÊÀi�>��}���}Ê>��ÊÌ�iÊ«Õ��iÞÃ°
UÊÊ
�iV�Ê>��ÊÌ�iÊV��«��i�ÌÃÊ�vÊÌ�iÊ>ÕÝ���>ÀÞÊ>�`ÊÌ����}ÊÃÞÃÌi�Ã°
UÊÊ
��Ãi�ÞÊv����ÜÊÌ�iÊ�>�Õv>VÌÕÀiÀ½ÃÊwÌÌ��}Ê��ÃÌÀÕVÌ���ÃÊ>�`Ê}Õ�`i���iÃ°$/

#�
2!

0"
%,

4&
!)

,5
2%

3�
'"

!�
�

CO
DE

�3
!0

��
��

��
��

�
.

4.
3

.2
�C

OP
YR

IG
HT

�IN
TE

RN
AT

IO
NA

L�
��

��
��

�
�0

HO
TO

S�
��.

4.
3

.2
�

�0
ED

RO
�3

TU
DI

O�

EVIDENCE 
UÊÊ/iiÌ�ÊLi��}ÊÌ�À�ÊvÀ��ÊÌ�iÊLi�Ì°

CAUSES
s��!CCELERATED�DETERIORATION�CAUSED�BY�HEAT�OR�INCORRECT�

OPERATION�
s��&OREIGN�OBJECTS�SUCH�AS�NUTS�OR�BOLTS�ENTERING�TEETH�OF�

THE�BELT�

CAUSES
s�4EETH�HAVE�DETACHED�FROM�THE�BELT�
s��0ARTIAL�OR�TOTAL�SEIZURE�OF�A�TIMING�SYSTEM�COMPONENT�SUCH�AS�THE�

WATER�PUMP�
s�4EETH�ARE�TORN�AWAY�FROM�THE�BELT�FRAME�WHILST�UNDERTENSION��
s�,IQUID�CONTAMINATION�SUCH�AS�OIL�OR�COOLANT�

 DAMAGED  TEETH ON THE BELT

  NTN-SNR RECOMMEND
UÊÊ,i«�>ViÊÌ�iÊLi�Ì]ÊV�iV�ÊÌ�iÊ�i�}Ì�Ê>�`ÊÌ�iÊ�Õ�LiÀÊ�vÊÌiiÌ�Ê>ÀiÊV�ÀÀiVÌ°
UÊ
�iV�Êv�ÀÊ>�ÞÊ���Ê�ÀÊV���>�ÌÊ�i>�ÃÊ>�`ÊÀi«>�À°
UÊ
��Ãi�ÞÊv����ÜÊÌ�iÊ�>�Õv>VÌÕÀiÀ½ÃÊwÌÌ��}Ê��ÃÌÀÕVÌ���ÃÊ>�`Ê}Õ�`i���iÃ°

!##%33/29 4)-).'

ÜÜÜ°�Ì��Ã�À°V��

USŁUGI NA SMARTFONY: TechScaN’R
•  Dane techniczne dostępne dla techników za 

pośrednictwem smartfonów z IOS i Androidem
• Rozwiązania dostępne wszędzie i o każdej porze
•  Łatwe w użyciu: zeskanuj numer katalogowy części: 

bez konieczności skanowania kodu QR
•  Wszystkie pudełka i katalogi są obecnie połączone  

z aplikacją
•  Dodatkowe elementy: technologia rozszerzonej 

rzeczywistości i 3D
• Prekursorzy na rynku

USŁUGI ONLINE
• Elektroniczny katalog
• Zamówienia online
• Rozwiązanie TecCom
•  TecAlliance

WEWNĘTRZNE CENTRUM TECHNICZNE 
(TECHCENTRE)
•  W którym nasz zespół techniczny odpowiada na 

pytania i prośby klientów
•  Rozwiązania online dostępne wszędzie i o każdej 

porze
• Ogólne dane: utrzymanie, momenty dokręcania

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
I INSTRUKCJE MONTAŻU
•  Zapoznają z mechanizmami wraz ze wszystkimi 

informacjami technicznymi niezbędnymi dla 
prawidłowego montażu produktu

•  Bazują na głównych problemach oraz powtarzających 
się zastrzeżeniach zgłaszanych przez klientów

•   Bazują na doświadczeniu i wiedzy naszych techników 





Sprawne zarządzanie 
logistyczne w naszym 
nowym  
Europejskim 
Centrum 
Dystrybucji 
Części 
Zamiennych
(Cran-Gevrier - FRANCJA)
 

• Gwarancja jakości

•  Jeden dział logistyki zajmujący się 
wszystkimi gamami produktów 

With You



NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy - France

RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 

www.ntn-snr.com
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With You

Ten dokument jest wyłączną własnością NTN-SNR ROULEMENTS. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie 
niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest surowo zabronione. Działania prawne 
mogą być wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji.

NTN-SNR ROULEMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w 
niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, 
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji 
wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

© NTN-SNR ROULEMENTS, międzynarodowe prawa autorskie 2016.


