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“YENİLEME PAZARI İLE RANDEVU” : SNR MOTOR ÜRÜN GRUBU 
 

Lider yedek parça üreticisinin video serisi, SNR motor ürün grubuna özel 3 yeni video ile devam ediyor. 
Otomotiv endüstrisinde dünya lideri olan NTN’nin sunduğu GÜÇ AKTARIMI ürün gamı, 3.000'den fazla 
referans sayesinde artık Avrupa’daki araçların %98'ini kapsıyor. 

 
NTN, bu sonbahar yayınladığı üç yeni video ile motor 
ürün grubunu ön plana çıkarıyor. NTN-SNR GÜÇ 
AKTARIMI Ürün Müdürü Anaïs, konuyla ilgili olarak 
"Bu videolar, izleyicilere yüksek kaliteli zamanlama 
ve aksesuar kayışı kitlerini içeren geniş kapsamlı 
ürün yelpazemizin kalitesini keşfetme fırsatı veriyor" 
diyor. Firma, her yıl 10 milyondan fazla aksesuar 
kayış avara kasnağı ve 40 milyon gergi rulmanı 
üretmekte. 

NTN, araçların motor performansını korumak 
amacıyla önemli endüstriyel kaynaklarını en son 
teknolojiler için kullanıyor. Ürünler, firmanın test 
merkezlerinde titiz bir şekilde test edilmekte. GÜÇ 
AKTARIMI Uygulama Mühendisi olan Quentin, 
özellikle karşılanması beklenen zorlu gereksinimlere 

odaklanıyor. Quentin, bu konuyu "Test 

ekipmanlarımızda, farklı hız ve sıcaklıklarda 
dayanıklılık doğrulama testleri gerçekleştiriyoruz. 
Gergi kasnaklarının sönümlemesi ve torku titizlikle  
kontrol ediliyor. Ayrıca, araç üreticilerinin şartlarına 
%100 uygun olması amacıyla ürünlerin tüm ölçüleri 
detaylı bir şekilde denetleniyor. Ürünlerimizin kalitesi 

ve performansı en önemli önceliğimizdir.”diye 

açıklıyor. 

Ve son olarak, NTN ekibi CLAS firmasının Ürün 
Müdürü Mathieu DESSIMOULIE ile buluşacak, 
Mathieu, takımlar ve araç servis ekipmanı  

çözümlerinde uzman. Bizimle başarılı bir triger kayışı 
değişimi için gerekli ekipmanlar ve en iyi yöntemler 
konusundaki bilgi birikimini paylaşacak. 

Zamanlama sistemini değiştirirken kaçınılması 
gereken birçok gizli tehlike bulunmakta, tüm triger 
kayışı parçalarının değiştirilmesi, bu riskleri önleme 
yollarından yalnızca biri! SNR triger kayışı kitleri 
sayesinde bu işlem artık her zamankinden daha 
kolay. Anaïs “SNR kitlerini kullandığınızda 
değiştirilmesi gereken tüm doğru parçalara sahip 
olduğunuzdan emin olursunuz” diyor. 
 

Bu 3 video, Eylül ortasından itibaren her hafta 
firmanın sosyal medya hesaplarında ve NTN-SNR 
YouTube kanalında aralarında Türkçe’nin de 
bulunduğu 9 dilde altyazı seçeneği ile yayınlanacak. 
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