
RUEDA - Mais de 1500 referências

• 98% de cobertura da frota automóvel europeia
Kits de rolamentos de roda   R1 ###.##
Discos de travão com rolamento integrado KF###.##
Sensores de rolamento de roda  ASB###.##

•  Somos o fabricante nº 1 mundial de rolamentos de rodas: garantimos a qualidade 
original e produtos altamente confiáveis.

•  O Grupo produz mais de 100 milhões de rolamentos de roda por ano, graças à mais 
avançada tecnologia disponível nas suas fábricas de produção. 

•  Todos os protótipos de rolamentos são testados durante 18 meses para garantir a 
conformidade com as especificações técnicas dos fabricantes.

SUSPENSÃO - Mais de 500 referências

• A SNR fabrica mais de 30 milhões de limites de suspensão por ano
Kits de suspensão     KB###.##
Kits de braço de suspensão traseira   KB###.##
Limites de suspensão   M###.##
Bloco de filtragem    KBLF###

A SNR oferece-lhe:
• Segurança: aderência à estrada e melhor manobrabilidade
• Conforto: Conforto na direção e comodidade em todos os tipos de estradas
• Desempenho: Vida útil ideal do produto
 

CVJ - Mais de 530 referências 

•  Um dos maiores fabricantes mundiais de juntas homocinéticas para Equipamento  
Original a nível mundial

Kit de árvore de transmissão    DK##.###
Kit de juntas homocinéticas    OJK##.###
Kits de foles de transmissão do lado da roda OBK##.###
Kits de foles de transmissão lado da diferença IBK##.###

CHASSIS

A SNR aproveita a sua experiência como fabricante de equipamento original e 
multiespecialista em componentes de motores, chassis e transmissões para aftermarket. 

A gama de produtos SNR está dividida em 3 áreas de especialização,  
CHASSIS, DRIVELINE e POWERTRAIN

Oferecemos-lhe:
• Produtos de origem de qualidade
• Uma vasta gama

• Uma ampla cobertura da frota automóvel europeia
• Múltiplas soluções para carros europeus e asiáticos



SERVIÇOS
TechScaN’R 
 (Disponível gratuitamente tanto para Android como para IOS)

Usando a aplicação Tech ScaN’R terá acesso direto a:

• Os nossos dados técnicos (Techinfo, desenhos, instruções de montagem)

• A nossa gama completa de catálogos 

Basta fazer o download da aplicação!
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CAIXA DE VELOCIDADES - 260 referências 
• Cobre 150 tipos de caixas de velocidades

Rolamentos da caixa de velocidades   ####

EMBRAIAGEM - 45 referências
• Uma gama concebida e fabricada pela NTN e SNR

Rolamentos de impulsionamento e de embraiagem BAC###.##

VEÍCULO INDUSTRIAL - 290 referências 
Rolamento de roda (cubo e roletes cónicos) HDS### / HDB###
Rolamento da caixa de velocidades

DRIVELINE /  
VEÍCULO COMERCIAL

DISTRIBUIÇÃO  - Mais de 1200 referências 
• Cobre 98% do parque automóvel europeu 
• Parceiro dos principais fabricantes de automóveis do mundo 

Kits de distribuição com ou sem bomba de água KDP/ KD###.###
Kits de correntes de distribuição  KDC###.##
Rolos e tensores de distribuição   GE/GT###.##

AUXILIAR - Mais de 1700 referências 
• 96% da frota automóvel europeia está coberta

Correias    CA#PK###
Roletes e tensores de correia auxiliar GA3##.##
Kits de acessórios    KA###.##
Amortecedores (com ou sem parafusos) DPF###.## / DPF###.##K1
Polia de roda livre do alternador GA7##.##

AR CONDICIONADO  - 24 referências  
• Cobre uma grande parte do mercado de ar condicionado

Rolamentos de ar condicionado  ACB### 

POWERTRAIN


