BASIN BÜLTENİ – MART 2022
NTN, "Yenileme Pazarı ile Randevu" serisini Ağır Vasıta ürün grubu ile
devam ettiriyor
Binek araçlarda kullanılmak üzere ürettiği rulmanlarla tüm dünyada tanınan NTN Europe, ağır vasıta segmentinde
de faaliyet göstermekte. Alanında lider üretici konumunda olan firma, " Yenileme Pazarı ile Randevu" video
serisinin üç yeni bölümünde bu ürün grubuna yer verdi.
Bir ağır vasıta, her yıl binlerce kilometre yol kat eder.
İşletmeciler açısından ağır vasıtaların bakımı, bakım
maliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda araçların
çalışmadığı sürelerden kaynaklanan maliyetleri de
kapsamaktadır. İşletmeciler, bu zorlu koşulların
üstesinden gelebilmek ve
filolarının yatırım
getirisini optimize edebilmek için güvenilir ve
yüksek performanslı ürünlere ihtiyaç duyar. NTN
Europe, hem orijinal ekipman hem de yenileme
pazarında, ağır vasıta teker rulmanları, şanzıman
rulmanları ve diferansiyel rulmanlarının önde gelen
üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. NTN’nin ürün
gamında yer alan 500'ün üzerinde referans, Avrupa
ve Asya kökenli başlıca tüm markaların ürettiği ağır
vasıta, treyler ve otobüslerde kullanılmakta.

göz önünde bulunduran NTN, yalnızca belirli
ürünlerden oluşan ve dört tip rulman içeren bir ürün
yelpazesi sunuyor.

Firma, "Yenileme Pazarı ile Randevu" video
serisinde teker rulmanları gibi mekanik parçaların
seçiminde yüksek kaliteli ürünler tercih edilmesinin
önemini bir kez daha vurguluyor. Teker
rulmanlarının
ömrü,
parça
arızalarından
kaynaklanan ve oldukça pahalıya mal olan
planlanmamış
araç
çalışmama
sürelerinin
sınırlandırılmasında çok önemli bir faktör. Bu
rulmanlar, günlük kullanımda, uzun yol ve ağır
yüklerin neden olduğu ve yakıt tüketiminde artışa
yol açan sürtünme faktörünü azaltırlar. NTN’nin
sunduğu ürünler gibi üstün kaliteli rulmanlar,
kullanım ömrünün uzamasını ve plansız bakım ve
onarım ihtiyacının ortadan kalkmasını sağlarken
aynı zamanda güvenlik ve performansı garanti eder.
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NTN, serinin ikinci bölümünde bizi, ticari araçlardaki
şanzıman uygulamalarının zorluklarını daha iyi
anlamamıza yardımcı olmak için Fransa'nın
Chambéry
kentindeki
Technopolys
Eğitim
Merkezi’ne götürüyor. Özel koşullar altında çalışmak
üzere tasarlanan şanzıman rulmanları, uzun süreli
ve yüksek maliyetli arızalara yol açabilecek herhangi
bir zayıflık belirtisi göstermemelidir. Bu kısıtlamaları

ABD, Japonya ve Avrupa'da yer alan NTN üretim
tesislerinde üretilen bu rulmanlar, piyasadaki belli
başlı şanzımanların tamamını kapsamakta.
Mart ayının başından itibaren haftalık aralıklarla
yayınlanan üç video, firmanın sosyal medya
hesaplarında ve otomotiv yenileme pazarına özel
yeni NTN YouTube kanalında aralarında Türkçe’nin
de bulunduğu dokuz ayrı dilde alt yazı ile izlenebilir.
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