AANDRIJFASSEN EN
HOMOKINETEN
#SECURITYINSIDE

With You

KIEZEN VOOR PRODUCTEN VAN
NTN-SNR IS KIEZEN VOOR:
Producten van originele kwaliteit,
getest en goedgekeurd door onze
klanten, de voertuigfabrikanten
Kant-en-klare reparatiesets
vervaardigd in onze eigen fabrieken
Een assortiment voor de
belangrijkste merken van het
Europese wagenpark
Een digitaal dienstenaanbod

WIST U DAT?
NTN Corporation is ‘s werelds nummer 2 OE-leverancier op de markt van aandrijfassen.
NTN-SNR produceert elk jaar bijna 40 miljoen aandrijfassen en homokinetische koppelingen dankzij
zijn 5 R&D-centra en 15 productiebedrijven voor aandrijfassen en homokineten in Azië, Europa,
Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.

KENT U ONZE ARTIKELNUMMERS?
• Aandrijfassets – artikelnummers DK (Driveshaft Kits)
• Homokineetsets voor de wielzijde – artikelnummers OJK (Outboard Joint Kits)
• Ashoessets voor de wielzijde – OBK (Outboard Boot Kits)
•Ashoessets voor de differentieelzijde – artikelnummers IBK
(Inboard Boot Kits)

HET AFTERMARKET ASSORTIMENT VAN NTN-SNR
Dankzij zijn leiderschap op het gebied van originele uitrusting biedt NTN-SNR nu 473 sets voor de aftermarket, verdeeld
over 4 soorten sets om aan de behoeften van garages te voldoen:
- 275 aandrijfassets
- 77 homokineetsets voor de wielzijde
- 59 ashoessets voor de wielzijde
- 62 ashoessets voor de differentieelzijde

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET ASSORTIMENT
FIRST TO THE MARKET
Als fabrikant van onderdelen voor de eerste uitrusting bieden wij onze klanten regelmatig nieuwe producten aan voor de nieuwste
voertuigen, waarvoor er geen concurrentie is. NTN is een voorloper en de eerste op de markt voor vele aftermarket onderdelen.

DEKKING VAN HET WAGENPARK
NTN-SNR biedt een breed assortiment voor de in Europa geregistreerde voertuigen.
Franse merken: Renault (de nieuwe Clio, Mégane en Laguna), Dacia (Duster), Peugeot (5008, 3008, Expert), Citroën (DS3, DS4,
Jumpy)
Premium merken: BMW (serie 1, 2, 3, 4) en Mercedes (Vito, Viano)
Japanse merken: Honda (CRV, Civic), Suzuki (SX4, Swift), Toyota (CHR, Auris), Nissan (Qashqai, Pathfinder)
EV’s en hybrides: Renault ZOE, Toyota CHR Hybrid, Volvo V60 Hybrid, BMW i3
Bedrijfsvoertuigen: Peugeot Expert, Renault Master, Citroën Jumper, Fiat Scudo

DE KWALITEIT VAN DE EERSTE UITRUSTING

VOLG ONS NIEUWS
Dankzij onze TechScaN’R app vindt u alle
technische gegevens die u nodig hebt door invoeren
of scannen van het NTN-SNR artikelnummer.
Download de app op uw smartphone!

TechScaN’R

Bekijk de montagevideo’s voor aandrijfassen en
homokineten van NTN-SNR op
:
Homokineet wielzijde: Demontage &
montage op de aandrijfas

Aandrijfas: Demontage & montage op
het voertuig

Demontage ashoes differentieelzijde
& montage op de aandrijfas

Demontage ashoes wielzijde
& montage op de aandrijfas
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Aangezien de aandrijfas een onderdeel van groot belang ten opzichte van de veiligheid van het voertuig is, is de OE-kwaliteit die wij
bieden essentieel om geen risico’s te nemen op de weg en om voor volledige gemoedsrust bij het rijden te zorgen.
#SECURITYINSIDE

