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“YENİLEME PAZARI İLE RANDEVU”  
AMORTİSÖR RULMANLARI VİDEO SERİSİ 

 
 

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca dijital mecralardaki varlığını güçlendiren ve otomotiv bakım ve onarım 
sektörünün profesyonel çalışanları ile düzenli iletişimi sürdürmeyi hedefleyen dünyanın önde gelen 
otomotiv parça üreticisi NTN-SNR, 2021 yılında da bu stratejiyi devam ettirmeyi planlıyor. NTN-SNR’nin bu 
amaçla başlattığı "Yenileme Pazarı ile Randevu ” serisine eklenen 4 yeni video amortisör rulmanları ürün 
grubuna yönelik. 

 
NTN-SNR, CVJ ürün grubunun ve TechScaN’R 
uygulamasının bilinmeyen yönlerini pazara 
tanıtmasının ardından, şimdi de amortisör rulmanları 
ile video serisini devam ettiriyor. Yeni videoların öne 
çıkan konuşmacısı ise, NTN-SNR’nin %100 
Fransa’da üretilen bu ürünleri hakkındaki 
uzmanlığını paylaşacak olan EMEA Bölgesi Ürün 
Grubu Müdürü Nicolas. 

“Süspansiyon bileşenleri, yol tutuş fonksiyonunun 
ayrılmaz bir parçasıdır ve araç güvenliği açısından 
hayati önem taşır. Teknik olarak göründüğünden 
çok daha karmaşık bir üründür. Bu nedenle üretimi, 
ancak bir rulman üreticisinin sahip olabileceği 
düzeyde gerçek bir uzmanlık gerektirir. NTN-SNR, 
100 yılı aşkın deneyimi ve her yıl Fransa’nın Seynod 
kentinde üretilen 30 milyon amortisör rulmanı ile 
Avrupa'da % 35'in üzerinde pazar payına sahip 
olup, bu ürün grubundaki  lider firmalardan biridir ” 

İnovasyon, her zaman için NTN-SNR’nin en çok 
önem verdiği konulardan biri olmuştur. Nicolas, 
bunu göz önünde bulundurarak, NTN-SNR 
İnovasyon Proje Müdürü Vincent ile birlikte pazara 
sunulan alüminyum destek yaylı amortisör 
rulmanının detaylarını da gözden geçiriyor. Sert, 
sağlam ve geri dönüştürülebilir bir malzeme olan 
alüminyum, giderek daha katı hale gelen Avrupa 
yasal düzenlemelerine uyum sağlamaya yardımcı 

olacak, önemli ölçüde ağırlık tasarrufu gibi gerçek 
faydalar sağlar. 

Ve son olarak, NTN-SNR izleyicilere riskleri 
hatırlatmak ve bir aracın düzgün çalışması için 
vazgeçilmez olan amortisör rulmanı düzeneklerinin 
uzun ömürlü ve güvenilir bakımına yönelik ipuçları 
sunmak için sözü bir araç teknik servisine vermeyi 
tercih etti. 

Hazırlanan 4 video, Ocak ayı boyunca her hafta  

sosyal medyada ve NTN-SNR YouTube kanalında 

aralarında Türkçenin de bulunduğu 10 dilde altyazı 
ile yayınlanacak.   
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