YENİLEME PAZARINA
YÖNELİK AKS ÜRÜN GRUBU
Ürün gamı toplam 908 referansa ulaştı

NTN Europe, CVJ pazarındaki kararlılığını ürün yelpazesinin kapsamını 1 yılda iki
katına çıkararak gösteriyor.

Yenileme Pazarı ürün gamı – 908 referans
• 508 Aks kiti - DK ile başlayan referanslar
•
•
•
•

148 Dış aks kafası kiti - OJK ile başlayan referanslar
12 İç aks kafası kiti - IJK ile başlayan referanslar
130 Dış aks körüğü kiti - OBK ile başlayan referanslar
110 İç aks körüğü kiti - IBK ile başlayan referanslar

Özellikleri
• Avrupa’daki araç modellerinin çoğunu kapsayan ve esnek körük, gres ve bağlantı
elemanlarından oluşan universal körük kitleri
• Eski araç modellerinin (1990 - 2012 arası) yanı sıra daha yeni araçlar (2012 ve sonrası)
için PİYASADA İLK olma özellikli ürünler sunan karma ürün yelpazesi
• Volkswagen Grubu (Audi, Seat, Skoda ve Volkswagen) da dahil, en çok satılan araç
modellerine yönelik referanslar
• Elektrikli ve hibrid araçlara yönelik ürünler: Renault ZOE, Nissan E-NV200,
Toyota CHR ve Auris Hybrid, Volvo V60 Hybrid.
• Hafif ticari araç grubu ürünleri: Renault Master ve Trafic, Citroen Jumper ve
Jumpy, Peugeot Boxer ve Expert, Opel Movano ve Combo, Fiat Ducato ve
Scudo, Volkswagen Transporter, Mercedes Viano ve Vito
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Yenileme Pazarına yönelik Aks Ürün Grubu için
“büyüme yılı”
NTN Europe, pazar lideri olma hedefine yönelik olarak SNR aks ürün
grubunu önemli ölçüde genişletiyor - Temmuz ayında piyasaya sürülen
280 yeni referansı yıl sonunda 62 yeni ürün takip edecek.

Bu yaz piyasaya sürülen
280 yeni referans:

Kışın piyasaya sürülecek
62 yeni referans:
• 48 aks kiti

• 136 aks kiti

(DK ile başlayan referanslar)

(DK ile başlayan referanslar)

• 10 aks kafası kiti

• 64 aks kafası kiti

(OJK ve IJK ile başlayan
referanslar)
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• 80 aks körüğü kiti

(OJK ile başlayan referanslar)

• 4 aks körüğü kiti

(IBK ve OBK ile başlayan referanslar)

(OBK ve IBK ile başlayan referanslar)

Bunları biliyor muydunuz?
OE üreticisi olan NTN Europe, ürünler konusunda
müşterilerini ve teknik personeli desteklemesini
sağlayan üst düzey uzmanlığa sahiptir. Geniş kapsamlı
Yenileme Pazarı ürün yelpazesinin yanı sıra NTN Europe,
müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren çeşitli hizmetler de sunmaktadır.

“Ürün yelpazemizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yeni referanslar, Avrupa araç parkına

daha uygun ve NTN’nin hem yeni hem de eski araç modellerini kapsamasına olanak tanıyor. Bir
uzman ve OE tedarikçisi olarak itibarımızı da geliştiriyoruz. Bu durum, birkaç yıl içinde CVJ pazarının
liderlerinden biri olma hedefimizi doğrudan destekliyor.

”

Romain Petellaz - Ürün Grubu Yöneticisi
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