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NTN-SNR AĞIR VASITALARA YÖNELİK ÜRÜN GAMINI GENİŞLETİYOR
Ticari bir ağır vasıtayı çalıştırmanın ortalama yıllık maliyeti 100.000 ila 150.000 Euro  arasında değişse de,
araç yolda kaldığında fatura on binlerce Euro artar. Parça arızası risklerini ve onarım maliyetlerini sınırlamak
için kaliteli ürünlerin seçilmesi son derece önemli. Dünyanın önde gelen otomotiv parça üreticisi NTN-SNR
da bunu çok iyi biliyor. Bu nedenle, ağır vasıtalar için tasarlanmış, geniş kapsamlı ve sürekli büyüyen
yüksek kaliteli OEM rulmanları (tekerlek ve şanzıman uygulamaları) ürün gamı sunmakta.
Otomotiv üreticilerinin güvenilir iş ortağı olan NTNSNR, onların taleplerini tam olarak anlar ve bu
talepleri karşılayan parçalar geliştirmek için onlarla
birlikte çalışır. Sektörün en köklü firmalarından olan
NTN-SNR, otomotiv bakım ve onarım sektörünün
profesyonellerine güvenilir ve OEM kalitesinde
ürünler sağlayarak uzun yıllar boyunca elde ettiği bilgi
birikimini yenileme pazarının hizmetine sunmaktadır.
SÜREKLİ OLARAK BÜYÜYEN BİR ÜRÜN GRUBU
Ağır vasıta araç segmentinden gelen yoğun talebi
gören NTN-SNR, kendisi için iddialı bir hedef
belirledi: Rulman alanında bu pazarın en önemli
firmalarından biri olmak. Orijinal ekipman üreticisi
olmasının avantajından yararlanan NTN-SNR, son
yıllarda ürün gamını önemli ölçüde geliştirerek
hedefine ulaşmak için kaynaklarını seferber etti.
Bu ürün grubu son iki yıldır, doğrudan pazar
taleplerinin yanı sıra Avrupa'da en çok satılan
araçların potansiyeline bağlı olarak büyük ölçüde
genişletilmekte. Sonuç olarak, Ağır Vasıta Yenileme
Pazarı ürün grubuna 2019'da 62 yeni referans ve
daha sonra 2020'de 31 referans daha eklendi. Bu yıl
kataloğa aralarında özellikle piyasadan büyük talep
gören alternatör rulmanlarının da bulunduğu yaklaşık
otuz yeni referans eklenecek.

Grubu Ürün Müdürü Romain PETELLAZ, sözlerine
“Ve burada durmak niyetinde de değiliz. Özellikle
Japonya'da bulunan NTN üretim tesisleri ve
Fransa'daki
SNR
fabrikaları
sayesinde,
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yakından odaklanarak
bu ürün grubumuzu genişletmeye devam edeceğiz.”
şeklinde devam etti.

AVRUPA’DA TAM KAPSAMA ORANI
NTN-SNR’nin rulman ürün gamı, kamyonların
ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı sıra otobüsleri ve
treylerleri da kapsamakta. Firma, Avrupa'daki en
yaygın tescilli araç markalarının (Mercedes, Man,
Iveco, Daf, Volvo, Scania ve Renault Trucks, Setra,
Mercedes Bus, Neoplan, Irisbus, Iveco Bus, Volvo
Bus, Van Hool, Scania Bus, SAF, Gigant ve Schmitz
Cargobull) 1990'ların başından en yeni modellerine
kadar çeşitli araçları için parça tedarik ediyor.
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“NTN-SNR, ağır vasıtalara yönelik rulman grubuna 2
yıldan kısa bir süre içinde 120'den fazla referans
eklemiş olmaktan gurur duyuyor. Bu, büyük bir
ilerleme ve pazardan gelen taleplere giderek daha
hızlı yanıt vermemizi sağlıyor.” diyen Ağır Vasıta
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