HISTÓRIA DE SUCESSO
AGRICULTURA

CONTEXTO E RESTRIÇÕES
DO CLIENTE
Área: Grécia
Aplicação: Máquina de lavoura agrícola com grade de discos
Condições de uso: Alto risco de poluição e impactos - Cargas muito elevadas

Produto em uso anteriormente: Cubo de concorrentes
Vedações
reforçadas

RECOMENDAÇÃO NTN

Como a aplicação é muito severa em termos de poluição e choques, a NTN
oferece sua solução Agri Hub:

Capacidade de
carga elevada

• Vedações reforçadas com vários sistemas de proteção: vedações tipo

cassete com graxa antiestática e 8 lábios de vedação no lado exposto

• Design de carcaça otimizado para resistência ao impacto e
estabilidade de vedação

Resistência à
impacto

RESULTADOS

 Para o agricultor:

• Aumento da vida útil de seus equipamentos (x 3) e, portanto, melhor

rentabilidade de seus investimentos e melhoria de sua produtividade

 Para o fabricante:

• Consolidar sua imagem de marca oferecendo produtos de
qualidade superior

• Melhorar sua competitividade oferecendo aos seus clientes uma
garantia equivalente à oferecida no mercado

ECONOMIA COM NTN
AGRI HUB:

R$ 15.625,00*

POR ANO
Intervalo de manutenção reduzido
Menos tempo ocioso de serviço
Cotação considerada para 2022:
1 € = R$ 6,25
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Necessidade do cliente: Aumentar a durabilidade dos conjuntos montados
para garantir qualidade superior em suas máquinas

