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#RELIABILITYINSIDE

WYBIERAJĄC PRODUKTY FIRMY NTN-SNR, DOSTAJESZ:
Produkty jakości OEM przetestowane i zatwierdzone przez naszych klientów
OEM.
Rozwiązania dla osi, skrzyni biegów i mechanizmu różnicowego,
Gamę produktów do głównych marek samochodów ciężarowych
europejskiego parku ciężarówek,
Gamę azjatycką przeznaczoną do skrzyni biegów - Hino Motors, Isuzu
Trucks, UD Trucks, Fuso Mitsubishi.
Produkty przeznaczone do różnych rodzajów pojazdów - ciągników, naczep,
autobusów.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE?
Oferta firmy NTN-SNR na rynek
części zamiennych dla ciężarówek
zawiera łożyska NTN produkowane
w 6 fabrykach znajdujących się na 3
różnych kontynenetach - w Europie,
Azji i Ameryce Północnej. Japonia
jest największym dostawcą.

JAPONIA

EUROPA

NTN-SNR plants
Seynod – France
FC bearings

Okayama plant
(Japonia)
HUR/HDS – HDB
(standard bearings)

AMERYKA PÓŁNOCNA

JAPONIA

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

Kongo Works Plant
(Japonia)
Ball Bearings

W ofercie znajdują się produkty do
pojazdów azjatyckich (łożyska skrzyni
biegów) i amerykańskich pod marką
marka Bower NTN (łożyska od strony koła
i od strony mechanizmu różnicowego).
Oferta zawiera także szeroką gamę
produktów do pojazdów europejskich
(łożysko koła, skrzyni biegów i łożysko
od strony mechanizmu różnicowego).
Firma NTN to jeden z czołowych
dostawców części OEM na świecie.

JAPONIA

Kuwana plants
(Japonia)
Roller / Cylindrical bearings

JAPONIA

Iwata plants
(Japonia)
Needle Roller Bearings

OFERTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH FIRMY NTN-SNR
Obecnie firma NTN-SNR ma w ofercie 455 referencji części zamiennych
i proponuje swoim klientom liczne rozwiązania:
• 170 łożysk kół do pojazdów europejskich
> 135 referencji HDB - łożyska stożkowe
> 35 referencji HDS - zespolone łożyska z piastą
• 279 łożysk skrzyń biegów
> 180 referencji: oferta europejska
> 99 referencji: oferta azjatycka
• 6 rolek napinających do pojazdów azjatyckich - Hino Motors, Isuzu
Trucks, UD Trucks

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE GAMY
JAKOŚĆ OEM
Firma NTN jest znana z jakości swoich produktów. Dzięki naszym wymogom OEM gama produktów dla samochodów ciężarowych
zaliczana jest na rynku do segmentu PREMIUM.
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RÓŻNORODNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
Gama dla samochodów ciężarowych jest w większości dedykowana dla pojazdów powyżej 3,5T, ale jednocześnie proponuje
łożyska do małych samochodów ciężarowych, pojazdów dostawczych, naczep i autobusów. Dzięki takiej różnorodności rozwiązań
proponowana gama jest szeroka i kompletna

POKRYCIE PARKU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Marki azjatyckie: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks/Nissan, Fuso Mitsubishi Marki amerykańskie: Muck Trucks, Ford, GMC
Trucks, Freighliners.
Ponadto nasza oferta przeznaczona jest również dla czołowych marek nazczep - SAF, BPW, Schmitz Cargobull i Gigant oraz
dla marek autobusów - Leyland, Irisbus (Iveco), Evobus (Daimler), Neoplan Bus (MAN), Scania Bus, Volvo Bus. Jesteśmy także
dostawcą produktów do skrzyń biegów ZF.

Znajdź wszystkie nasze produkty ze zdjęciami, danymi producenta i aplikacjami w TecDoc.
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Firma NTN-SNR zapewnia części odpowiednie do samochodów ciężarowych w Europie, a w Azji i Stanach Zjednoczonych pod
marką NTN-Bower. Marki europejskie: Renault Trucks, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania.

