
With You#SECURITYINSIDE

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 
NTN Corporation, CVJ pazarında dünya çapında 2. OE tedarikçisidir. NTN-SNR, 5 Ar-Ge merkezi ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan (Asya, 
Avrupa, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri) CVJ ürünlerine özel 15 üretim tesisi sayesinde yılda 40 milyon adet CVJ üretmektedir. 

REFERANSLARIMIZI BİLİYOR MUSUNUZ? 
• Akslar – DK ile başlayan referanslar (Driveshaft Kits)

• Aks kafaları (Dış) – OJK ile başlayan referanslar (Outboard Joint Kits)

• Aks körüğü kitleri (Dış) – OBK ile başlayan referanslar (Outboard Boot Kits)

• Aks körüğü kitleri (İç) – IBK ile başlayan referanslar (Inboard Boot Kits)

NTN-SNR ÜRÜNLERİNİN 
AVANTAJLARI : 
OE müşterilerimiz tarafından test 
edilen ve onaylanan OE kalitesinde 
ürünler

Kendi fabrikalarımızda üretilen, 
kullanıma hazır tamir kitleri

Avrupa’da en çok satılan araç 
markalarını kapsayan ürün gamı

Dijital hizmetler

CVJ :  
AKS GRUPLARI
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Bu dokümanın mülkiyet hakkı NTN-SNR ROULEMENTS firmasına aittir. Öncesinde NTN-SNR ROULEMENTS’ın onayı alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu fıkranın şartlarını ihlal eden kişilere karşı yasal işlem başlatılabilir.
NTN-SNR ROULEMENTS, hazırlanmasında sarf edilen her tür dikkate ve gösterilen tüm özene rağmen bu dökümanda bulunabilecek olası hatalardan veya eksiklerden ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kesintisiz Araştırma ve Geliştirme politikamız kapsamında, bu dökümanda yer alan 
her tür bilgiyi veya teknik özelliği önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız.
© NTN-SNR ROULEMENTS, Uluslararası telif hakkı 2019.

NTN-SNR ROULEMENTS
Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Dikyol Sokak No:2 Business Istanbul Plaza B Blok Kat 1/10 34732 Kadıköy İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 216 464 14 14 contact-turkey@ntn-snr.com
www.ntn-snr.com

NTN-SNR’NİN YENİLEME PAZARI ÜRÜN GAMI
OE pazarında önemli bir konumu bulunan NTN-SNR, araç tamir ve bakım servislerinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Yenileme Pazarı 
için 4 farklı türden kite bölünmüş 473 referans sunmaktadır:  

- 275 aks
- 77 aks kafası (dış)
- 59 aks körüğü kiti (dış)
- 62 aks körüğü kiti (iç)
 

ÜRÜN GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
PİYASADA İLK

OE üreticisi olarak piyasada henüz rekabetin olmadığı, satışa sunulan en yeni araçlar için müşterilerimize düzenli olarak yeni ürünler sunuyoruz. 
NTN, Bağımsız Yenileme Pazarı’ndaki birçok referans için öncü marka ve piyasaya sürülen ilk ürün konumundadır.

GENİŞ KAPSAM 
NTN-SNR Avrupa’da satılan tüm araçlar için geniş kapsamlı bir ürün yelpazesine sahiptir.
Fransız markaları: Renault (yeni Clio, Megane ve Laguna), Dacia (Duster), Peugeot (5008, 3008, Expert), Citroën (DS3, DS4, Jumpy).
Premium araçlar: BMW (Serie 1-2-3-4) ve Mercedes (Vito, Viano).
Japon markaları: Honda (CRV, Civic), Suzuki (SX4, Swift), Toyota (CHR, Auris), Nissan, (Qashqai, Pathfinder).
Yeni enerji türleri: Renault ZOE, Toyota CHR Hybrid, V60 Hybrid, BMW i3.
Ticari araçlar: Peugeot Expert, Renault Master, Citroën Jumpy, Fiat Scudo.

OEM KALİTESİ
Aks doğrudan güvenlik ile ilgili bir bileşen olduğundan, sunduğumuz OEM kalitesi, risklerden kaçınmak ve yolda kendinizi güvende hissetmek 
açısından çok önemlidir.
#SECURITYINSIDE

YENİLİKLERİMİZİ TAKİP EDİN
TechScaN’R Uygulamamız sayesinde,  
ürünlerimiz hakkında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm teknik verilere 
kolayca erişebilirsiniz.
Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin!

TechScaN’R

CVJ montaj ve demontaj videolarımız   :

Aks kafası (dış):  
Aks üzerinde sökme ve takma

Aks:  
Araç üzerinde sökme ve takma

Aks körüğü (iç) sökme  
ve aks üzerinde takma

Aks körüğü (dış) sökme  
 ve aks üzerinde takma


