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NTN-SNR lanceert nieuwe 2018 catalogus wielophanging
NTN-SNR stelt de nieuwe 2018 editie voor van haar wielophangingcatalogus,
vanaf nu beschikbaar voor de onafhankelijke vervangingsmarkt. Deze nieuwe
catalogus van 360 pagina’s is volledig gewijd aan wielophangingen en bevat
meer dan 500 onderdeelnummers, inclusief 160 nieuwe items. Hij biedt
professionals binnen de wereld van onderdeeldistributie en herstel van
voertuigen een breed assortiment voor alle Europese en Aziatische merken.

Compleet assortiment van originele kwaliteit
Om te kunnen beantwoorden aan de stijgende vraag van professionals, biedt NTNSNR vanaf nu een assortiment met:
-

378 veerpootlagersets voor voor- en achteras
59 veerpootlagers
18 wieldraagarmsets

Als aanvulling op het ophangingassortiment worden eveneens 50 dempingsrubbers
aangeboden.
Een van de nieuwigheden is bijvoorbeeld een set voor de nieuwste NISSAN
Qashqai, samengesteld gebaseerd op de expertise van NTN-SNR op het gebied van
de eerste uitrusting. Producten voor nieuwe voertuigen zoals DACIA, DAEWOO, DS,
JAGUAR, JEEP, PORSCHE en SMART zijn ook beschikbaar.

Ontworpen voor professionals
Elk onderdeel is snel terug te vinden en het risico op fouten wordt geminimaliseerd
dankzij een nauwkeurig overzicht, het gebruik van productafbeeldingen en een
gebruiksvriendelijke opmaak op basis van drie zoekcriteria:
-

voertuigtoepassing
OE-referentie
NTN-SNR referentie met productfoto

Een praktische aanvulling: De voertuigtoepassingen zijn voorzien van talrijke
pictogrammen.
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Wie op zoek naar passende schokdemper gereedschapsets is, vindt in de catalogus
ook enkele aanbevolen speciaalgereedschappen van de fabrikant HAZET. Om te
voldoen aan de steeds belangrijkere internationale vraag is deze editie van de
catalogus beschikbaar in negen talen.

TechScaN’R: service staat voorop
Nog meer informatie is toegankelijk door scannen van de onderdeelnummers in de
catalogus met TechScaN’R. De kosteloze app voor smartphones en tablets omvat
alle technische informatie. Naast de voertuigtoepassingen en montage-instructies is
het mogelijk om augmented reality beelden van de onderdelen te zien en te genieten
van een directe toegang naar montagevideo’s.
Recentelijk zijn er nieuwe functies aan TechScaN’R toegevoegd en de app omvat nu
niet alleen alle onderdeelnummers van het NTN-SNR assortiment maar ook de
aanbevelingen van de fabrikanten, wat handig is om snel te weten welke onderdelen
besteld moeten worden.
Deze nieuwe catalogus is een voorbeeld van het groot belang dat NTN-SNR hecht
aan hoogwaardige services voor haar distributiepartners en voor garages.

NTN-SNR ROULEMENTS, gebaseerd in het Franse Annecy, maakt deel uit van de Japanse
groep NTN Corporation, een van de wereldwijde leiders op het gebied van wentellagers.
NTN-SNR is verantwoordelijk voor het management en de ontwikkeling van alle
activiteiten van NTN in de EMEA-regio en Brazilië. Als belangrijke ontwerper,
ontwikkelaar en producent van wentellagers en onderdelen voor de automotive sector,
de lucht- en ruimtevaart en de industriële sector biedt NTN-SNR wereldwijd een
uitgebreid productaanbod met bijbehorende services en onderhoudsoplossingen. NTNSNR heeft 4.225 medewerkers in dienst en beheert negen productiefaciliteiten, waarvan
zes in Frankrijk, en 18 verkoopkantoren.
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