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NTN-SNR, tarım makineleri için yeni çözüm önerileri sunuyor

NTN-SNR'ın tarım sektöründeki tüm üreticilere yönelik
uzmanlığ ı
NTN-SNR, rulmanlar, rulman üniteleri, sızdırmazlık ve bakım çözümleri de dahil olmak üzere
80 farklı ürün için özel çözüm önerilerini yapılandırarak, tarım makineleri alanında sektördeki
tüm üreticilere yönelik uzmanlığ ını ve tecrübesini ortaya koymaktadır. NTR-SNR, on yıllar
boyunca dünyadaki en büyük ve en zorlu üreticilerle birlikte çalışarak, toprak sürme ve ekin
biçme konularında üst düzey bir uzmanlık kazanmıştır. Zorlu ortamlarda makinelerin en iyi
şekilde kullanılmasını sağ layan son derece sağ lam ve güvenilir ürünler sunmaktadır. NTNSNR, sürme, biçme veya balya makineleri için de ekipman üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayan
belirli ürünler geliştirmiş olup; Avrupa'daki tüm OEM üreticilerine yönelik çözümler sunmakta
ve bu pazarda iddialı bir şekilde büyümeyi hedeflemektedir.

Önde gelen tarım makinesi üreticilerinin onayladığ ı NTN-SNR ürünleri
Sektördeki tüm üreticilere hizmet eden uzmanlık
NTN-SNR, önde gelen Avrupalı ve Amerikalı tarım makinesi üreticilerine on yıllar boyunca, tüm
tarım faaliyetleri için özel olarak tasarlanmış ve teknik uzmanlığ ı da içeren rulmanlar ve rulman
üniteleri tedarik etmiştir. NTN-SNR, Avrupa pazarlarındaki tüm üreticilere, yüksek maliyetli ürün
geliştirme aşamalarına gerek duymaksızın en sağ lam ve güvenilir parçaları kendi makinelerine
dahil edebilme imkanı sağ lar.
Tarım makineleri alanında dünya liderlerinden olan Kuhn ile karşılıklı güvene dayanan ilişkisi 40
yıldır devam etmektedir. KUHN firmasının Satınalma Müdürü Bernard Jacob, " Tedarik edilen
rulmanların uzun hizmet ömrü ve kalite konusundaki istikrar bizim için önemli bir kazanç"
demektedir. "Benzer şekilde, yenilik anlamında, iki şirketin proje ekipleri arasındaki sürekli devam
eden teknik ve ticari ilişkiler, bu ilişkilerin etkileşimi ve kalitesi, projelerimizi ilerletmemizi ve
sonuçlandırmamızı sağ lıyor" diye de eklemektedir.
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Standart ürünlerden en son yeniliklere uzanan geniş bir ürün yelpazesi
NTN-SNR, kataloğ unda çekilebilen makineler için en son yenilikler de dahil olmak üzere 80 adet
ürün sunmakta olup, bu alanda önemli ve kabul görmüş bir uzman haline gelmiştir. Uzmanlığ ı on
yıllar boyunca satılan biçme rulmanları, keçelerdeki en son yenilikler, entegre hublar, insert
rulmanları ve yağ lama pompalarını da kapsamaktadır. Ayrıca küçük siparişler için özel ambalajlar
kullanılmakta ve böylece yeni müşteriler prototip üretimi yapabilmektedir. Son olarak, NTN-SNR
teknik ekipleri ürünleri adapte ederek isteğ e özel hale getirebilmektedir.

Tüm gereksinimler için geliştirilen teknolojiler
Toprak sürme
NTN-SNR’ın yeni tasarladığ ı Agrihub (disk makineleri için entegre hub), çift sıralı bilyalı rulman
tasarımı ile yüksek performanslı bir rulmandan oluşmaktadır. Kirliliğ e maruz kalan taraf, rulmanı
kullanım ömrü boyunca koruyan 8-dudaklı bir sızdırmazlık sistemi ile donatılmıştır. Bu çözüm,
sağ lamlığ ı ve pazardaki en yüksek yük kapasitesini sağ layan bir rulman ile donatılmış küresel
grafitli dökme demir gövdesinin yüksek darbe dayanımı ile de öne çıkmaktadır.
NTN-SNR ayrıca, döner tırmıklar için, hızlı montaj amaçlı artırılmış hassasiyete sahip konik makaralı
rulmanlar ve tohumlama için hassas kılavuzlamaya yönelik 4 noktadan açısal temaslı bilyalı
rulmanlar sunmaktadır.
Performans ve koruma
NTN-SNR,

biçme

makinelerine
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rulmanlarının
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performansını şimdiden kanıtlamıştır. Firmanın bilyalı rulman teknolojisi (tek veya çift sıra) ve ömür
boyu yağ lama, çok yüksek dönüş hızını garanti eder.
Balya makineleri ve biçerdöverler için, NTN-SNR'nin sızdırmazlık çeşitleri her türlü ortama
uygundur. LLU kapak en iyi performansı sunar; L3 keçeler (3 nitril dudak) ve L4 keçeler (3 nitril
dudak ve labirent bilezik keçe) aşırı derecede kirli ve ıslak zeminler için tasarlanmıştır. En yeni AGR
keçe, 3-dudaklı nitril kauçuk kapak ve iç bileziğ e monte edilmiş sıkıştırılmış metalden mamul
kapaktan oluşur ve bu da kir oluşmasını engellerken aynı zamanda taşlara karşı optimum koruma
sağ layacak kadar sağ lamdır.
Makinelerin optimal çalışması için daha kolay bakım
NTN-SNR, bakımı basitleştiren ve optimum ekipman ömrünü garanti eden yağ lama çözümleri
sunar. Özellikle, akıllı telefon / tablet ile programlanabilen bir yeniden yağ lama pompası öne
çıkmaktadır. Bu çok yönlü pompa hem çok hatlı sistemler hem de ilerici dağ ıtıcılar için
kullanılabilir. Boyutu sayesinde herhangi bir yerleşik makineye monte edilebilir.

NTN-SNR, tüm makine imalatçılarına yönelik bu yeni teklifi ile farklı sektörlerdeki varlığ ını
güçlendiriyor.
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***
Merkezi Annecy'de (Haute-Savoie, Fransa) bulunan NTN-SNR ROULEMENTS, rulman konusunda bir
dünya lideri olan Japon NTN Corporation grubuna aittir. NTN-SNR, NTN'nin tüm EMEA bölgesi ve
Brezilya'daki faaliyetlerini yönetir ve geliştirir. Otomotiv, sanayi ve havacılık sektörleri için rulman ve alt
ürün gruplarının tasarımcısı, geliştiricisi ve üreticisi olarak büyük bir güç olan NTN-SNR, bakım
hizmetleri ve çözümleri de geliştirerek çok geniş kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır. NTN-SNR,
altısı Fransa'da olmak üzere dokuz üretim sahasında ve 18 satış ofisinde 4.225 kişi istihdam etmektedir.
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