
RULMANLI 
FREN DİSKİ KİTLERİ
Güvenlik açısından kritik parçalarda güvenilirlik 
ve kalite garantisi



a

 RULMAN  

SNR markalı rulmanlar orijinal ekipman parçalarıdır. 
Rulmanlı fren diski kitlerimizde yer alan rulmanlar, 

OEM müşterilerimize tedarik ettiğimiz rulmanların  
aynısıdır. Üretim, aşağıdaki kriterlere uygun olarak 
tamamen firmamızın kontrolünde gerçekleştirilmektedir:
• Üreticilerin spesifikasyonları hakkındaki bilgi 

birikimimize dayanılarak
• Hesaplamalar yapılarak
• Test Merkezimizde test edilerek
• Rulman montajı konusundaki uzmanlığımızla ve 

kendi fabrikalarımızda.

Rulman diske takıldıktan sonra, hem rulmana hem 
de diske ciddi şekilde zarar vermeden rulmanı 
diskten çıkarmak mümkün değildir. Rulman veya 
disk aşınmışsa, komple bir rulman-disk seti gerekir.

 FREN DİSKİ  

Fren disklerimiz, OEM için geliştirilmiş olan üretim 
süreci vasıtasıyla, fren üreticisi iş ortaklarımızla birlikte 
geliştirilmektedir.
• Planların onaylanması
• İlk numunelerin analizi: Boyutsal ve metalurjik 

kontroller.
Sözkonusu diskler, orijinal kalitede parçalardır.

KİTİN İÇERİĞİNDE HANGİ PARÇALAR BULUNMAKTADIR?

 MONTAJ 

Her RULMAN, belirli bir DİSK uygulaması 
için özel olarak tasarlanır.

Fren diskinin doğru çalışmasının anahtarı, 
boşluğun doğru olduğundan emin 
olmaktır: Rulmanın yuvasına takılması, 
çapının küçülmesine neden olur; boyuttaki 
bu küçülme, tasarım sürecinde dikkate 
alınmaktadır.

Alanında lider bir üretici olan NTN 
Europe, hassas üretim sürecini garanti 
edebilmektedir. 

 İlk boşluk 

 Dış bilezikte daralma 

 İç bilezikte genişleme 

 Boşlukta azalma 

 Sıkma 



KİTİN İÇERİĞİNDE HANGİ PARÇALAR BULUNMAKTADIR?

Rulmanın korunmasını sağlayan karton altlık

NTN Europe, rulmanlı fren 
diskleri ürün grubunda  
en doğru seçimdir

OEM garantisi ve günümüzdeki fren 
diski uygulamalarının çoğunu kapsayan 
geniş kapsamlı ürün yelpazesi

DİSK TEMAS ALANININ BOYANMASI
Fren diski ve alüminyum jant arasındaki temas, tekerin 
çıkarılmasını zorlaştırabilen korozyon sorunlarına 
neden olabilir (kaynama). 

NTN Europe, korozyonu önlemeye yardımcı olmak 
için diskler ve tekerlek arasındaki temas alanını 
boyamayı tercih etmektedir.

KOMPLE FREN DİSKİNİN 
BOYANMASI  
Alüminyum  jantlı bir araç söz konusu olduğunda, 
fren diskindeki korozyon, teker grubunun estetik 
görünümünü bozabilir. Boyama işlemi, bu sorunun 
giderilmesini sağlar.

ERGONOMİK AMBALAJ
Fren diski, karton altlıklar sayesinde kutuda güvenli 
bir şekilde saklanır. Böylece, kutular istiflenirken ASB® 
manyetik enkoder contasının ezilmesi önlenir. Fren diski 
ve ASB® hakkındaki genel bilgiler kutu kapakçıklarında 
6 farklı dilde (Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Almanca, 
İtalyanca ve Felemenkçe) yer almaktadır.

Güvenliğinizi tehlikeye 
atmayın

 � Premium marka, kalite ve performansın 
garantisidir.

 � Premium marka, hem kendi güvenliğinizi hem 
de aracınızın güvenilirliğini sağlamak için en iyi 
seçimdir. Hayatınızı riske atmak istemezsiniz. 
Öyleyse neden daha düşük kaliteli veya sahte 
ürünler satın alasınız ki?

 � SNR markasını tercih etmek, orijinal ürünün 
ve piyasadaki çoğu fren diski uygulamasını 
kapsayan geniş kapsamlı bir ürün yelpazesinin 
garantisidir.

 � Profesyonellere güvenin, NTN Europe 
kalitesine güvenin

Rulmanlı fren diski kitleri neden 
boyalıdır? 
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NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com
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