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NTN, 280 yeni referans ile aks ürün grubunu genişletiyor
Aks (CVJ) ürün grubunu ilk olarak 2017'de piyasaya süren NTN, her geçen yıl ürün yelpazesini genişletmeye
devam etti. 2022 yılında eklenecek olan 280 yeni referans ile NTN’nin bu ürün grubunda yer alan toplam referans
sayısı 900'ün üzerine çıkacak. Üretici firma, bu ürün gamında 2023'te 1000 referansı aşmayı hedefliyor.

OEM kalitesinde aks kitlerine, körük kitlerine ve aks
kafası kitlerine yönelik artan talebi göz önünde
bulunduran NTN, kendisini CVJ pazarındaki lider
üreticilerden biri olarak konumlandırmak ve zaten
oldukça geniş kapsamlı olan ürün yelpazesinin gelişimini
hızlandırmak istiyor. NTN, bu pazarda uzun yıllar
boyunca kazandığı teknik bilgi birikimine ve kazandığı
üne güveniyor. Dünyanın 2 numaralı orijinal ekipman
üreticisi ve yenileme pazarının liderlerinden biri olan
Grup, Avrupa, Asya ve ABD'de yer alan fabrikalarında
yılda 40 milyondan fazla CVJ üretmekte. Bu ürünler,
Grubun Fransa ve Japonya'daki 5 Ar-Ge merkezinde
tasarlanıyor.
Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde halihazırda köklü
bir konuma sahip olan NTN, bu yeni ürünler sayesinde
pazardaki varlığını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Her
zamankinden daha cazip ve rekabet gücü yüksek
özelliklere sahip 900'den fazla referanstan oluşan bu
ürün grubu, firmanın otomotiv yenileme pazarına daha
da etkili bir şekilde hitap etmesini sağlıyor.
Bu 280 yeni referans, 136 aks kiti, 80 aks körüğü kiti ve
64 aks kafası kitinden oluşuyor. Ürün grubuna yapılan
bu yeni ekleme, ürün gamında %54'lük bir artışa karşılık
geliyor. Özellikle de Avrupa'daki birçok müşterinin
sabırsızlıkla beklediği bazı ürünler bu kapsamda satışa
sunulacak.
NTN Europe CVJ Ürün Grubu Müdürü Romain
PETELLAZ, konuyla ilgili olarak " Ürün yelpazesindeki
bu genişlemeden çok memnunuz. Avrupa'da kayıtlı
motorlu araçlar için daha da uygun olan bu yeni ürünler,
NTN'nin hem yeni hem de eski araç modellerini
kapsamasını sağlıyor. Bu, aynı zamanda stratejik bir
karar çünkü CVJ ürün gamımızı güçlendirerek uzman ve
OE tedarikçisi olarak itibarımızı da artırıyoruz. Bu da,
önümüzdeki birkaç yıl içinde CVJ pazarının liderlerinden
biri olma hedefimizi doğrudan destekliyor. Bu amaçla,
2023 yılında 1000'den fazla referans sunma hedefiyle
bu ürün gamını genişletmeye devam edeceğiz.” şeklinde
açıklamalarda bulundu.
Bu genişletilmiş ürün yelpazesinin lansmanı, firmanın
Otomotiv Yenileme Pazarına özel YouTube kanalında

yayınlanan eğitim videolarını da kapsayan eksiksiz bir
teknik malzeme seti (belgeler, teknik bültenler, broşürler,
posterler, kataloglar) ile de destekleniyor.
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