KIT DE
SUSPENSÃO
ESCOLHER PRODUTOS SNR SIGNIFICA ESCOLHER:
¬
¬
¬
¬

Qualidade e desempenho
Produtos de qualidade original
Uma gama que abrange a maioria dos veículos europeus
Kits completos, com todos os elementos necessários para uma
reparação total

Características técnicas
GEN 0

GEN 1

Os kits de suspensão SNR contêm produtos
para cada tipo de veículo, nomeadamente:
Rolamentos do amortecedor, incluindo os de última
geração. Embora de aspeto simples, o rolamento do
amortecedor é, na verdade, uma peça muito técnica que
integra um número crescente de elementos (assento da
mola, assento do batente) à medida que a tecnologia
evolui, reduzindo assim peso e espaço.
Apoio do amortecedor com 2 zonas de filtração que
permitem filtrar separadamente as vibrações resultantes
da mola e da haste do amortecedor de modo a otimizar
o conforto.
Estão disponíveis componentes adicionais para montagem
se necessário, incluindo batentes de ressalto, anilhas,
parafusos, porcas, etc.




GEN 1,5

GEN 2



Garantia de qualidade original
OS KITS SNR INCLUEM
Um rolamento do amortecedor de aço temperado
de alta qualidade, massa lubrificante e componentes
de plástico que garantem:




Conforto na direção
Melhor capacidade de manobra
Ótima durabilidade

Um apoio do amortecedor de borracha de alta
qualidade e inserções metálicas, que garantem:




Conforto em qualquer tipo de estrada e na eventualidade
de impactos
Aderência à estrada
Ótima durabilidade

O que faz a suspensão?
A SUSPENSÃO GARANTE
SEGURANÇA

DESEMPENHO

Mantém as rodas em contacto com a estrada em todas as
circunstâncias (aceleração, travagem e curva), otimizando
a aderência à estrada e a resposta do veículo.

Permite que o veículo responda com precisão às ações do
condutor, sobretudo em curva.

CONFORTO
Absorve as vibrações do veículo provocadas por
irregularidades da estrada (lombas de velocidade, buracos,
etc.).

Segurança e conforto a 100%
A NTN Europe recomenda a substituição do rolamento
do amortecedor e do apoio do amortecedor sempre que
o amortecedor seja substituído: entre 75 000 e 100 000
quilómetros, aos pares, ou quando os apoios superiores
ou as peças adjacentes estão desgastadas.
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Um kit desgastado que não tenha sido substituído provoca
ruído, vibração, rigidez na direção, desconforto na condução
e pode aumentar a distância de travagem em mais 15%!

É importante substituir sistematicamente todas as peças
fornecidas nos kits SNR (parafusos, tampas, etc.) e nunca
voltar a montar uma peça danificada.

Avarias de peças da suspensão
¬ Entrada de contaminantes naturais (água, lama, sal, areia, etc.) ou químicos
(refrigerante, líquido dos travões, óleos, etc.)

¬ Más condições rodoviárias, exposição repetida a buracos, lombas de
velocidade, etc.

¬ Impactos a velocidades demasiado elevadas (pisos, etc.)

A SNR OFERECE UMA AMPLA GAMA DE SUSPENSÕES,
QUE COBREM A MAIORIA DOS VEÍCULOS EUROPEUS. 					
A gama de suspensões da SNR inclui:
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Escolher produtos da gama SNR significa escolher qualidade e desempenho.
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