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NTN Europe'dan yeni aks ürünleri 

NTN Europe, 2022 yılının Temmuz ayında aks ürün grubuna 280 yeni referans eklemişti. Bu büyük ölçekli 

genişleme, dünya lideri üreticinin 2017'den bu yana kendisini bu pazarda konumlandırmak amacıyla tahsis ettiği 

önemli kaynakların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. NTN Europe, ürün gamını yalnızca güçlendirmekle 

kalmıyor; aynı zamanda yeni bir iç aks kafası kitleri ürün grubu ve yeni üniversal körük kiti referanslarının yanı 

sıra ekonomik ve eksiksiz bir süper kit de ekleyerek genişletmeye devam ediyor.  

2022'de piyasaya sürülen yeni ürünler ve ürün 
yelpazesinin gelecekteki gelişimine dair 
beklentiler 

NTN Europe'un Temmuz 2022'de piyasaya sürülen yeni 

referansları sayesinde ürün grubunun kapsamı 

Avrupa'da en çok satılan araç modellerinin tümünü 

kapsayacak şekilde genişledi. NTN'nin yenileme 

pazarına yönelik ürün yelpazesinin en yeni üyesi olan 

aks grubu, beş yıl önce piyasaya sürüldü ve firmanın 

stratejik planı çerçevesinde iddialı bir şekilde gelişimini 

sürdürdü. Bugünkü öncelik, ürün gamının pazardaki 

rekabet gücünü artırabilmek için hızlı bir şekilde 

genişlemesi. Bu amaç doğrultusunda, 2023 yılında da 

yeni ürünlerin lansmanı gerçekleştirilecek. 

 

NTN Europe, temel ihtiyaçları ve kendisini piyasada 

konumlandırması açısından vazgeçilmez nitelikte olan  

referansları belirlemeye yönelik pazar araştırması 

aşamasının ardından, 2017'de 3 kit grubu altında 

(komple aks kitleri, aks kafası kitleri, iç ve dış körük 

kitleri) 550 referans piyasaya sürdü. İkinci aşamada, 

müşterilerin beklentilerini mümkün olan en iyi şekilde  

karşılamak ve aynı zamanda  en cazip tedarikçi olarak 

kalmak amacıyla en popüler araçlara yönelik 

referanslara öncelik vererek bu ürün gamını önemli 

ölçüde genişletti. Sonuç olarak, NTN Europe bu yılın 

başında ürün yelpazesine aralarında iç aks kafası kitleri 

ve üniversal körük kitleri gibi yeni ürünlerin de dahil 

olduğu yaklaşık 900 referans ekleyecek.  

 

Yeni ürünlere bakış 

 
NTN Europe ayrıca nitril kauçuktan imal edilmiş körükler 

içeren altı üniversal körük kiti sunarak standart körüklere 

bir alternatif oluşturmak istiyor. Bu yüksek performanslı 

ve esnek doğal kauçuk, hem yüksek sıcaklıklara hem de 

zorlu koşullara karşı çok dayanıklı. Ayrıca kitlerin 

içeriğinde bulunan ayarlanabilir bilezikler sayesinde 

farklı çaplara uyum sağlayan körüklere önemli ölçüde 

esneklik, dolayısıyla kolay ve verimli montaj imkanı 

sunuyor. Bu çok yönlü kitlerin her biri Avrupa araç 

parkındaki ortalama 700'den fazla aracı, yani 100'den 

fazla binek ve hafif ticari araç markasını kapsadığı için 

piyasada ciddi şekilde talep görüyor. 

 

Bu 6 kiti değerlendiren NTN Europe, stratejik bir karar 

alarak 12 körük, 12 büyük ve küçük bilezik ve 12 

üniversal gres içeren bir süper kit geliştirdi. Hem pratik 

hem de ekonomik olma özellikleri ile piyasadaki en 

eksiksiz kitlerden biri. Üstelik Avrupa'da kullanılan tüm 

araç modelleri için en iyi kapsama oranına sahip olması 

nedeniyle bakım-onarım servislerinden de büyük ilg i 

görecek. 

NTN Europe, bu ürün grubu sayesinde artık 

Avrupa pazarındaki hafif ticari araçların (LCV) 

büyük çoğunluğunu kapsıyor. Bu araçlar her gün 

uzun mesafeler kat ettikleri ve ağır yükler gibi 

zorlu koşullara maruz kaldıkları için yenileme 

pazarında önemli bir paya sahip. NTN Europe, 

tamamı hafif ticari araçlar için özel olarak 

tasarlanmış 35 komple aks kiti, 19 aks kafası kiti 

ve 21 körük kiti ile filolara güvenilir ve yüksek 

performanslı ürünler sunarak performanslarını 

optimize etmeyi amaçlıyor. 

 



 

 

 

Bu ürün grubu hakkında daha fazla bilgi için NTN 

Europe'un özel YouTube kanalında bulunan videoyu 

izleyebilirsiniz. 
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