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KIEZEN VOOR PRODUCTEN VAN NTN-SNR VOOR ZWARE
BEDRIJFSVOERTUIGEN IS KIEZEN VOOR:
Producten van originele kwaliteit, getest en goedgekeurd door onze klanten,
de voertuigfabrikanten
Oplossingen voor wielnaaf, versnellingsbak en differentieel
Een assortiment voor de belangrijkste truck merken van het Europese wagenpark
Een assortiment voor versnellingsbakken van Aziatische toepassingen – Hino
Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks, Fuso Mitsubishi
Toepassingen voor verschillende voertuigtypes – vrachtwagens, opleggers, bussen,
bedrijfsvoertuigen

WIST U DAT?
Het assortiment Zware Bedrijfsvoertuigen
van NTN-SNR biedt lagers die
geproduceerd zijn in 6 fabrieken op 3
verschillende continenten – Europa, Azië
en Noord-Amerika. Japan is de grootste
leverancier.
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NTN-SNR
productiefaciliteiten
Seynod – Frankrijk
FC lagers

Okayama productiefaciliteit
(Japan)
HUR/HDS – HDB
(standaard lagers)

JAPAN

NTN Bower Corp. productiefaciliteiten
(Macomb, ILLINOIS, USA)

Kongo Works productiefaciliteit
(Japan)
Kogellagers

Het assortiment omvat onderdelen
voor Aziatische voertuigen
(versnellingsbaklagers) en voor
Amerikaanse voertuigen, onder de
merknaam NTN Bower (lagers voor wiel
en differentieel).
Bovendien is er een breed assortiment
voor Europese voertuigen (lagers voor
wiel, versnellingsbak en differentieel).
NTN is een van 's werelds
toonaangevende OE-leveranciers.
JAPAN

Kuwana productiefaciliteit
(Japan)
Kogel- / cilinderlagers

JAPAN

Iwata productiefaciliteit
(Japan)
Naaldlagers

HET AFTERMARKET ASSORTIMENT VAN NTN-SNR
Vandaag de dag biedt NTN-SNR 455 artikelnummers voor
de vervangingsmarkt, voor verschillende oplossingen:
•1
 70 wiellagers voor Europese voertuigen
> 135 HDB referenties – kegellagers
> 35 HDS referenties – speciale naaflagers
•2
 79 lagers voor versnellingsbak en differentieel
> 180 artikelnummers – Europees assortiment
> 99 artikelnummers – Aziatisch assortiment
•6
 poelies voor de distributie van Aziatische voertuigen – Hino Motors,
Isuzu Trucks, UD Trucks

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET ASSORTIMENT
DE KWALITEIT VAN DE EERSTE UITRUSTING
NTN staat bekend om de kwaliteit van zijn producten. Dankzij onze eisen als fabrikant van onderdelen voor de eerste uitrusting
wordt het assortiment Zware Bedrijfsvoertuigen op de markt erkend als PREMIUM.
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DIVERSITEIT AAN OPLOSSINGEN
Het assortiment Zware Bedrijfsvoertuigen is voornamelijk gericht op zware vrachtwagens, maar biedt ook naaflagers voor kleine
vrachtwagens, bestelwagens, opleggers en bussen.
Deze diversiteit aan oplossingen maakt het mogelijk om een breed en compleet assortiment aan te bieden.

NTN-SNR dekt de belangrijkste toepassingen van de in Europa, Azië en de Verenigde Staten geregistreerde voertuigen onder de
merknaam Bower (NTN).
Europese merken: Renault Trucks, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania
Aziatische merken: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks/Nissan, Fuso Mitsubishi
Amerikaanse merken: Mack Trucks, Ford, GMC Trucks, Freightliners
Bovendien dekt ons assortiment de grote opleggermerken – SAF, BPW, Schmitz Cargobull en Gigant – en busmerken – Leyland,
Irisbus (Iveco), Evobus (Daimler), Neoplan Bus (MAN), Scania Bus, Volvo Bus. Ons versnellingsbaklager assortiment bevat onderdelen
voor versnellingsbakken van ZF, de belangrijkste leverancier in deze markt.

Al onze producten met bijbehorende foto's,
de gegevens van de autofabrikant en de toepassingen vindt u op TecDoc.
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