
CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE…?
NTN Corporation jest drugim na świecie dostawcą przegubów homokinetycznych. Rocznie firma NTN-SNR 
produkuje 40 milionów przegubów homokinetycznych dzięki swoim 5 ośrodkom badań i rozwoju i 15 
zakładom produkcyjnym dedykowanym przegubom homokinetycznym na całym świecie: w Azji, Europie, 
Południowej Ameryce oraz w Stanach Zjednoczonych.

CZY ZNAJĄ PAŃSTWO NASZE REFERENCJE?  
•  Półoś  napędowa kompletna - referencje DK (Driveshaft Kits)   

•  Zestawy przegubów zewnętrznych z osłoną - referencje OJK (Outboard Joint Kits)   

•  Zestawy osłon przegubów zewnętrznych - referencje OBK (Outboard Boot Kits)   

•  Zestawy osłon przegubów wewnętrznych - referencje IBK (Inboard Boot Kits)
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CVJ
PRZEGUBY HOMOKINETYCZNE

WYBIERAJĄC PRODUKTY 
FIRMY NTN-SNR, 
DOSTAJESZ: 

Produkty jakości OEM 
przetestowane i zatwierdzone przez 
naszych klientów OEM   

Zestawy naprawcze przygotowane 
do montażu, wyprodukowane w 
naszych fabrykach   

Gamę produktów kompatybilną 
z głównymi markami europejskiego 
parku samochodowego   

Usługi cyfrowe



ŚLEDŹ NASZE AKTUALNOŚCI 

Dzięki naszej aplikacji TechScaN’R możesz znaleźć 
wszystkie potrzebne Ci dane techniczne dotyczące 
naszych produktów. 

Ściągnij aplikację na swój telefon!

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 2020.

OFERTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH FIRMY NTN-SNR
 Mając silną pozycję na rynku OEM, firma NTN-SNR oferuje obecnie 473 referencje na rynek części zamiennych, podzielone na 
4 rodzaje zestawów odpowiadających na potrzeby mechaników

- 275 półosi napędowych kompletnych

- 77 zestawów przegubów zewnętrznych o osłoną

- 59 zestawów osłon przegubów zewnętrznych

- 62 zestawy osłon przegubów wewnętrznych

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE GAMY

PIERWSZA NA RYNKU
Będąc producentem OEM, regularnie oferujemy naszym klientom produkty do najnowszych modeli pojazdów, dla których nie 
znajdziemy odpowiedników na rynku. Firma NTN jest prekursorem i jako pierwsza na rynku oferuje liczne referencje na niezależnym 
rynku części zamiennych

POKRYCIE PARKU SAMOCHODOWEGO 
Firma NTN-SNR oferuje szeroką gamę produktów dla wszystkich pojazdów w Europie. Samochody francuskie: Renault (nowy 
model Clio, Megane i Laguna), Dacia (Duster), Peugeot (5008, 3008, Expert), Citroën (DS3, DS4, Jumpy). Samochody klasy 
premium: BMW (Serie 1-2-3-4) i Mercedes (Vito, Viano). Samochody japońskie: Honda (CRV, Civic), Suzuki (SX4, Swift), Toyota 
(CHR, Auris), Nissan, (Qashqai, Pathfinder).

Pojazdy elektryczne/hybrydowe: Renault ZOE, Toyota CHR Hybrid, V60 Hybrid, BMW i3. Pojazdy dostawcze: Peugeot Expert, 
Renault Master, Citroën Jumpy, Fiat Scudo.

JAKOŚĆ OEM
Jako że półoś jest elementem kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa, oferowana przez nas jakość OEM jest niezbędna dla 
uniknięcia ryzyka i dla zapewnienia spokojnej jazdy.

#SECURITYINSIDE

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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TechScaN’R

Znajdź nasze filmy dotyczące montażu i demontażu 
przegubów homokinetycznych na   :

Przegub zewnętrzny z osłoną: 
demontaż i montaż na półosi napędowej

Półoś napędowa: demontaż i montaż w 
pojeździe

Montaż i demontaż osłony przegubów 
wewnętrznych na półosi napędowej

Demontaż i montaż osłony przegubów 
zewnętrznych na półosi napędowej


