
TECHNISCHE KENMERKEN  
Wielophangingsets van NTN-SNR bieden onderdelen voor 
elk type voertuig, inclusief:

•  Veerpootlager, inclusief de nieuwste generatie. Alhoewel het er 
simpel uitziet, is het veerpootlager een zeer technisch onderdeel 
dat steeds meer functies integreert (veersteunpunt, aanslagrubber) 
naarmate de technologie verder ontwikkelt, waarmee er zowel 
gewicht als ruimte bespaard wordt.

•  Dempingsrubber met 2 filterzones om de trillingen van de veer 
en de schokdemper apart te filteren, om zo optimaal comfort te 
waarborgen.

•  Aanvullende onderdelen indien nodig voor montage, inclusief 
rebound cups, sluitringen, bouten, moeren enz.

GEGARANDEERD VAN ORIGINELE KWALITEIT 
NTN-SNR SETS BEVATTEN
•  Een veerpootlager van hoogwaardig gehard staal, vet 

en kunststof onderdelen die zorgen voor:

- Comfortabel sturen

- Betere wendbaarheid

- Optimale levensduur van het product

With You

WIELOPHANGINGSET

KIEZEN VOOR PRODUCTEN 
VAN NTN-SNR IS KIEZEN 
VOOR: 
• Kwaliteit en prestaties

•  Originele producten van hoge 
kwaliteit

•  Een assortiment dat geschikt 
is voor het merendeel van 
Europese voertuigen

•  Complete sets met alle 
benodigdheden voor een 
volledige reparatie 

GEN 0 GEN 1

GEN 2GEN 2.5

•  Een dempingsrubber met hoogwaardige rubberen en 
metalen inzetstukken verzekert: 

- Comfort op alle typen weg en in het geval van een botsing

- Goede wegligging

- Optimale levensduur van het product

#SECURITYINSIDE



NTN-SNR BIEDT EEN BREED ASSORTIMENT AAN OPHANGINGSDELEN  
VOOR DE MEERDERHEID VAN DE EUROPESE VOERTUIGEN

Het assortiment aan ophangingsdelen van NTN-SNR omvat:

Kiezen voor het assortiment van NTN-SNR betekent kiezen voor kwaliteit en prestaties.

WAT DOET DE OPHANGING?
DE OPHANGING WAARBORGT 

•  VEILIGHEID  
Houdt de wielen onder alle omstandigheden (acceleratie, remmen en bochten) in contact met  
de weg en verzekert optimale wegligging en reactie van het voertuig

•  COMFORT 
Absorbeert trillingen van het voertuig die veroorzaakt worden door oneffenheden in de weg  
(verkeersdrempels, gaten in de weg enz.)

•  PRESTATIES   
Verzekert nauwkeurige reacties van het voertuig in overeenstemming met de acties  
van de chauffeur, met name in bochten

100% VEILIGHEID EN COMFORT
NTN-SNR raadt u aan het veerpootlager en het dempingsrubber telkens te vervangen, en dit paarsgewijs, wanneer de schokdemper 
wordt vervangen: tussen 75.000 en 100.000 kilometer, of wanneer het veerpootlager of omliggende onderdelen zijn versleten.

Het is belangrijk om systematisch alle onderdelen in de NTN-SNR sets (schroeven, doppen enz.) te vervangen en nooit beschadigde 
onderdelen opnieuw te monteren.

Een versleten set die niet vervangen is, veroorzaakt lawaai, trillingen, zwaar sturen, oncomfortabel rijden en kan resulteren in een tot 
wel 15% langere remweg!

DEFECTEN AAN ONDERDELEN VAN DE OPHANGING
Dit kan komen door:

•  Het binnendringen van natuurlijke (water, modder, zout, zand enz.) of chemische verontreinigingen  
(koel- of remvloeistof, olie enz.)

•  Slechte wegomstandigheden, herhaald rijden door gaten in de weg, over verkeersdrempels enz.

•  Te snel rijden over stoepen enz.

Dit kann leiden tot slijtage aan het veerpootlager (corrosie, breuken, vals Brinell-effect door microvibraties enz.) en het dempingsrubber 
(scheuren, verwering enz.)

Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan de onderdelen van de ophanging, in het bijzonder wanneer  het sturen zwaar 
wordt, er een continu (piepend) geluid te horen is bij het manoevreren, of wanneer u op slechte wegen rijdt en het voelt alsof er 
speling zit in de vooras enz.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com
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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 2019.
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