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BASIN BÜLTEN İ 
 

NTN-SNR yeni zamanlama zincir seti ürün grubunu piyasaya sürdü 
 

 
NTN-SNR, 22 yeni zamanlama zinciri seti ile motorlara ilişkin ürün yelpazesini 

genişletiyor. En popüler Avrupa ve Asya araçları için tasarlanan bu seri, 

zamanlama sistemi parçalarının değiştirilmesini gerektiren en yaygın 

uygulamaların tamamını kapsıyor. 

Zamanlama kayışları halihazırda pazara hâkim durumda, ancak giderek artan 

sayıda aracın zamanlama zinciri ile donatılması nedeniyle  otomotiv yenileme 

pazarının bundan ciddi şekilde etkileneceği öngörülüyor. 

Zamanlama zincirini kolayca değiştirmek için gereken tüm bileşenleri içeren 

NTN-SNR setleri, teknik servislerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

geliştirildi. 

 

 

 

NTN-SNR, motor zamanlama sistemi pazarındaki yeni trendlere uyum sağlıyor 

 

Zamanlama sistemi piyasası esas olarak hala zamanlama kayışlarının hakimiyeti altında. 

Bununla birlikte, yeni motorlar tasarlandıkça zincirli zamanlama sistemlerinin daha 

popüler hale geldiği de tartışmasız bir gerçek. 

En son tahminlere göre, 2020 yılına kadar zincirli zamanlama sistemi ile donatılmış 

otomobillerin oranı % 30’dan % 40'a çıkmış olacak. Günümüzde tamir işlemlerinin 

%70’i üreticiler tarafından gerçekleştiriliyor. Büyüyen araç parkına bağlı olarak bu 

bileşenlere yönelik tamir setlerine olan talep de artmış bulunmakta. 

 

Zamanlama zincirleri, zamanlama kayışlarından daha uzun ömürlü olsalar da ciddi 

şekilde yıpranmaya maruz kalırlar ve bu nedenle kalite esastır. Bununla birlikte, aynen 

kayışlarda olduğu gibi, bir zamanlama zincirinin arızalanması halinde de tamiri maliyetli 

olabilir. Çok fazla kilometre yapan araçlarda veya olağandışı sesler duyulması halinde, 

düzenli kontroller veya önleyici bakım yapılması şarttır. 

 

 

 

NTN-SNR’nin çözümü: En yaygın uygulamalara yönelik çeşitli zincir setleri 

 

NTN-SNR, Avrupa pazarının gereksinimlerini ve taleplerini karşılamak amacıyla 

zamanlama ürün grubunu genişletti. Şimdi NTN'in üniter zincir gergilerine ek olarak, en 

popüler Avrupa ve Asya araçları için tasarlanmış, onarım için gerekli her şeyi içeren bir 

dizi Zincir Seti de  sunuyor. 

 

NTN-SNR, zamanlama sistemi parçalarının değiştirilmesini gerektiren en yaygın 

uygulamaların tamamını kapsayan bu 22 set için en iyi ürünleri özenle seçti. Setler 

aşağıdaki parçalardan meydana gelmekte: 
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- Zincirler: Dayanıklılık ve güvenilirlik için yüksek nitelikli çelik kullanılmıştır 

- Zincir Gergileri: Hidrolik gergiler, mükemmel gerginlik ve motorun optimum 

şekilde çalışmasını sağlar 

- Kılavuz Yataklar: Zamanlama zincirinin hassas şekilde yönlendirilmesini 

sağlamak için yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir 

- Dişliler: Diş yüzeyinin mukavemetini artırmak için özel ısıl işlem uygulanmıştır 

 

NTN-SNR, tüm bunlara ek olarak, Subaru, Suzuki ve Honda markaları için Japonya'daki 

fabrikalarında 6 üniter zamanlama zinciri gergisi de üretiyor. 

Bu yeni ürün grubu için gerekli unsurların tümü firma bünyesinde mevcut: Bir 

Zamanlama kataloğu, her ülkede özel satış ekipleri, teknik değerlendirme laboratuvarı 

ve otomotiv sektöründe uzmanlaşmış, dünyaca ünlü bir grupla çalışmanın sağladığı 

güven. 

 

#PERFORMANCEINSIDE Motor gövdesi tedarikçisi olarak NTN-SNR  

 

En önemli otomotiv yedek parça tedarikçilerinden biri olan NTN-SNR, motorlara ilişkin 

ürün gamının bir alt grubu olan zamanlama ürün grubuna yönelik geliştirme stratejisini 

uygulama konusunda, orijinal ekipman pazarındaki  - özellikle Volkswagen grubu, 

SMART, Toyota ve Hyundai - bilgi birikimine güveniyor.  

#PERFORMANCEINSIDE sloganının anlamı aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

> Eşsiz bir performans ve sürüş konforu için motorun optimum şekilde çalışması 

> Müşteri memnuniyeti için tasarlanmış uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler 

> Bir orijinal ekipman üreticisine yakışır ürün grupları, müşteri desteği ve bilgi birikimi. 
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