SNR ürün gamı 3 ana gruba ayrılmıştır:

ŞASİ, ŞANZIMAN VE GÜÇ AKTARIMI
SNR, Yenileme Pazarına yönelik motor, şasi ve şanzıman parçalarının üretiminde Orijinal
Ekipman Üreticisi ve çok yönlü uzman olmanın avantajlarından yararlanmaktadır.
Ürün gamımızın başlıca özellikleri:
• Orijinal kaliteli ürünler
• Geniş kapsamlı ürün yelpazesi

• Avrupa araç parkında yüksek kapsama oranı
• Avrupa ve Asya markalı araçlara yönelik geniş
kapsamlı ürün gamı

ŞASİ
TEKER - 1500’den fazla referans
• Avrupa araç parkında %98’lik kapsama oranı
Teker rulmanları			
R1 ###.##
Fren diskleri 			
KF###.##
Tekerlek hız sensörleri		
ASB###.##
• Dünyanın 1 numaralı teker rulmanı üreticisi: Orijinal ekipman kalitesini ve üst düzey
güvenilirlikte ürünler sunmayı garanti ediyoruz.
• Grubumuz, en son teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde her yıl 100 milyondan
fazla rulman üretmektedir.
• Tüm prototip rulmanlar, araç üreticilerinin teknik standartlarına uygun olması amacıyla
18 ay boyunca test edilmektedir.

SÜSPANSİYON - 500’den fazla referans
• SNR, her yıl 30 milyondan fazla amortisör rulmanı üretmektedir
Süspansiyon kitleri 			
KB###.##
Torsiyon kitleri			
KB###.##
Amortisör rulmanları			
M###.##
Filtre parçaları 			
KBLF###
SNR ürünlerinin sunduğu avantajlar:
• Güvenlik: Daha iyi yol tutuşu ve manevra kabiliyeti
• Konfor: Her türlü yolda sürücü ve yolcu açısından konfor
• Performans: Optimum ürün ömrü

AKS (CVJ) - 470’den fazla referans
• Dünyanın en büyük OE aks üreticilerinden biri
Komple aks kitleri 			
DK##.###
Dış aks kafası kitleri 			
OJK##.###
Dış aks körüğü kitleri			
OBK##.###
İç aks körüğü kitleri 		
IBK##.###

GÜÇ AKTARIMI
ZAMANLAMA - 1200’den fazla referans

• Avrupa araç parkında %98’lik kapsama oranı
• Dünya çapındaki araç üreticilerinin iş ortağı
Su pompalı veya pompasız zamanlama kayış kitleri
Zincir kitleri
			
Gergiler					

KDP/ KD###.###
KDC###.##
GE/GT###.##

YARDIMCI SİSTEMLER - 1700’den fazla referans
• Avrupa araç parkında %96’lık kapsama oranı
Aksesuar Kayışları 				
Aksesuar Kayış Avara Kasnakları		
Aksesuar Kitleri 				
Krank Kasnakları (cıvatalı veya cıvatasız)
Alternatör kasnakları 			

CA#PK###
GA3##.##
KA###.##
DPF###.## / DPF###.##K1
GA7##.##

KLİMA - 24 referans

• Klima pazarının büyük kısmını kapsama
Klima rulmanları 				

ACB###

ŞANZIMAN - 250 referans

• 150 farklı şanzıman tipini kapsama
Şanzıman rulmanları			

####

DEBRİYAJ - 45 referans

• NTN-SNR tarafından tasarlanan ve üretilen ürün grubu
Debriyaj rulmanları			
BAC###.##

AĞIR VASITALAR / Teker ve Şanzıman - 290 referans
Teker rulmanları (poryalı ve konik)
Şanzıman rulmanları

HİZMETLER
TechScaN’R

(hem Android hem de IOS için ücretsiz olarak sunulmaktadır)

Tech ScanN’R uygulamasını kullanarak aşağıdakilere doğrudan erişim sağlarsınız:
• Teknik verilerimiz (Teknik bilgi sayfaları, teknik çizimler, montaj talimatları, videolar...)
• Tüm kataloglarımız
Uygulamayı indirmeniz ve kullanmaya başlamanız yeterli!!

HDS### / HDB###
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