TECHSCAN’R

Narzędzie online,
niezbędne w każdym warsztacie
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Aplikacja dla wszystkich
uczestników rynku napraw
pojazdów

OTWÓRZ
APLIKACJĘ

Łatwa w użyciu i w 100% darmowa aplikacja
TechScaN’R jest idealnym rozwiązaniem do
znalezienia odpowiedniej części i związanych z nią
prawidłowych zasad montażu. Dzięki połączonym
narzędziom, masz bezpośredni dostęp do
wszystkich naszych danych:

• TechInfos, schematy techniczne,
instrukcje montażu

• Samouczki wideo dotyczące montażu
• Zdjęcia produktów w wysokiej
rozdzielczości

• Instrukcje montażu lub zalecenia
producenta

• Pomoc w montażu krok po kroku
• Zastosowania w pojazdach dla wszystkich
referencji

• Katalog
• Nowy produkt
Nie zostawaj pytań bez odpowiedzi,
pobierz aplikację już teraz!
Pobierz
TechScaN’R za darmo

Dotknij ekranu (kliknij,
aby zeskanować)
Wpis ręczny
Dostęp do ulubionych
Tryb offline

WIEDZA NTN EUROPE
NA WSZYSTKICH TWOICH
URZĄDZENIACH W SIECI
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SKANUJ
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SKONSULTUJ
INFORMACJE
TECHNICZNE

4

WIDOK

4 sposoby dostępu
1 kliknięcie!
Skanowanie numeru
części (z opakowania,
etykiety, katalogu)
Ręczne wprowadzanie
numeru referencyjnego
SNR, NTN lub
konkurencyjnego
produktu
Wyszukiwanie wg.
francuskiego numeru
rejestracyjnego
Wyszukiwanie wg.
kodu VIN

Charakterystyki produktu
Instrukcja montażu:
momenty dokęcania,
Techinfos
Zalecenia producenta
Ulubione
Strona internetowa
NTN Europe, e-shop

Widok 3D
Tutorial wideo
Zdjęcia w wysokiej
rozdzielczości

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 2022.
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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.

