
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. 

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. 

With You

WYBIERAJĄC PRODUKTY FIRMY NTN-SNR, DOSTAJESZ: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.

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

EUROPA
NTN-SNR plants
Seynod – France
FC bearings

JAPONIA
Okayama plant 

(Japonia)
HUR/HDS – HDB 

(standard bearings)

JAPONIA
Kongo Works Plant 
(Japonia)
Ball Bearings

JAPONIA
Kuwana plants 

(Japonia)
Roller / Cylindrical bearings

JAPONIA 
Iwata plants 
(Japonia)
Needle Roller Bearings

AFTERMARKET
ŁOŻYSKA DO SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH
#RELIABILITYINSIDE



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    
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.
#RELIABILITYINSIDE

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
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.   

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.

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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Znajdź wszystkie nasze produkty ze zdjęciami, danymi producenta i aplikacjami w TecDoc.


