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“KENNISMAKEN MET DE AFTERMARKET” VIDEO’S VAN NTN-SNR – AFLEVERINGEN
OVER VEERPOOTLAGERS
Na de afgelopen jaren al een formidabele digitale aanwezigheid te hebben opgebouwd om regelmatig in
contact te blijven met garageprofessionals, is de toonaangevende autofabrikant NTN-SNR van plan om
deze strategie in 2021 voort te zetten. De leverancier onthult dus vier nieuwe video’s van de "Kennismaken
met de Aftermarket" serie, deze keer over de gamma veerpootlagers.
Na het onthullen van de geheimen van de gamma
aandrijfassen en de TechScaN'R app, zet NTN-SNR
nu het avontuur voort door de schijnwerpers te
richten op zijn veerpootlagers. De spreker is deze
keer Nicolas Delain, teamleider productmarketing
van NTN-SNR, die de expertise van de leverancier
zal delen over dit onderdeel, dat “100 % Made in
France” is.
"De onderdelen van de wielophanging zijn uiterst
belangrijk voor een goede wegligging en hebben
een grote invloed op de veiligheid van de auto. Het
is een technisch veel complexer product dan het
lijkt. De productie ervan vereist dus de specifieke
knowhow van een lagerfabrikant. Met meer dan 100
jaar ervaring en een productie van 30 miljoen stuks
per jaar in het Franse Seynod is NTN-SNR een van
de leiders in dit segment met een marktaandeel van
meer dan 35 % in Europa", legt hij uit.
Innovatie staat sinds het begin centraal bij de
leverancier. Met dat in het achterhoofd bekijkt
Nicolas ook de details van het veerpootlager met
aluminium steun dat onlangs samen met Vincent
Pourroy-Solari, projectmanager innovatie bij NTNSNR, aan de markt is gepresenteerd. Stijf en
robuust, gerecycled en recyclebaar, aluminium biedt
echte voordelen, zoals aanzienlijke
gewichtsbesparingen die helpen om te voldoen aan
de steeds strengere eisen van de Europese
regelgeving.

garageprofessional. Deze geeft goede tips voor een
duurzaam en betrouwbaar onderhoud van een
veerpootlager, dat onmisbaar is voor de goede
werking van een voertuig.
De vier video's worden in de loop van januari
wekelijks uitgebracht en zullen in 10 talen
beschikbaar zijn op de sociale media en op het
YouTube-kanaal van NTN-SNR.
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Tot slot heeft de leverancier ervoor gekozen om de
microfoon door te geven aan een
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