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NTN-SNR, DİSTRİBÜTÖRLERE ÖZEL KONİK MAKARALI RULMAN
ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETİYOR
NTN-SNR, endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren distribütörlerine özel konik makaralı rulman (TRB) ürün grubunu genişletiyor. Pazardaki
metrik ve inç cinsinden en geniş kapsamlı ürün yelpazesine sahip firma olan NTN-SNR, bu tür rulmanlar konusunda endüstrinin en zorlu
ihtiyaçlarını karşılayabilecek lider bir tedarikçi olarak konumunu daha da güçlendirdi. NTN-SNR, 812 referanstan oluşan bir ürün grubu
oluşturdu; böylece distribütörler çoğunluğu dış yüzeyi sertleştirilmiş çelikten üretilmiş ve üstün performans sunan Japonya üretimi
premium rulmanlar ürün gamına hemen ulaşabilecekler. Bu özel ürün grubuna ek olarak, NTN-SNR halihazırda tüm müşterilerine 3000’e
yakın konik makaralı rulman referansı sunmakta.

DİSTRİBÜTÖRLERİ VE ENDÜSTRİYİ MEMNUN EDECEK KAPSAMLI BİR
ÇEKİRDEK TRB ÜRÜN GRUBU

NTN-SNR, distribütörlere özel TRB ürün yelpazesi ile ister metrik ister
inç cinsinden olsun, tek sıra konik makaralı rulman ihtiyaçlarının büyük
çoğunluğunu karşılayan, ikisi bir arada çekirdek bir ürün grubu sunuyor.
Firma, 219 metrik referansıyla en çok kullanılan rulmanların çoğunu kapsarken,
inç cinsinden olan 593 referans da en çok talep edilen rulmanların çoğunu
karşılamakta. NTN-SNR, endüstri alanında faaliyet gösteren distribütörlerin
dile getirdiği ihtiyaçlara karşılık olarak, her türden konik makaralı rulmanın
ana tedarikçisi olarak ününü daha da arttırdı. Bu programı ve ilgili özel ürün
gruplarını geliştirmek amacıyla NTN-SNR, ürünlerinin Avrupalı distribütörler
için her zaman ulaşılabilir olmasını sağlamak üzere tedarik zinciri üzerinde
çalışıp görünürlüğünü artırmaya odaklandı. Sonuç olarak, distribütörler ürün
gruplarına ilişkin birçok dokümana erişebilmekte ve NTN-SNR e-Shop’a bakıp
ürünleri buradan kolayca sipariş edebilmekteler.

ÜRÜN GRUBUNUN TAMAMINDA PREMİUM KALİTE
VE YÜKSEK PERFORMANS
Distribütörlere özel ürün grubundaki tüm konik makaralı rulmanlar, NTN
Group’un Japonya fabrikalarında üretilmiş premium sınıf ürünler olup, inşaat
ekipmanları, tarım makineleri ve demir çelik sektörü gibi zorlu uygulamalarda
yüksek performans sunar. Titiz tedarikçi seçme sürecimiz, tüm rulmanların en
yüksek kalitede çelikten imal edilmesini garanti altına almaktadır.
Ürün grubunun %70’i dış yüzeyi sertleştirilmiş çelikten mamul

Referans numaraları 4T ön ekiyle tanımlanan ürün yelpazesinin %70’inden
fazlası dış yüzeyi sertleştirilmiş çelikten üretilmiştir. 4T ön eki, her bir bileşenin
(iç ve dış bilezikler ve makara elemanları) dış yüzeyi sertleştirilmiş çelikten
üretilmiş olduğunu garanti eder. Bu tür çelikler, aşağıda sıralanan özellikleri
taşımaktadır:
• Rulmanların uzun ömürlü olmasını sağlamak için ideal, sertleştirilmiş yüzey
kaplaması
• Uygulamadan kaynaklanan şok ve ağır yükleri sönümleme yeteneği anlamına
gelen yüksek çekirdek elastikiyeti
Ekstrem koşullarda bu özellikler, rulman ömrünü sertleştirilmiş çeliğe kıyasla
%40 oranında arttırmaya yardımcı olmaktadır.

ÜRÜN GRUBU

Tek sıra konik makaralı rulmanlar
Metrik
• 10 seri
• 219 referans
• 15mm ila 360 mm arası delik çapı
İnç
• 200’den fazla seri
• 593 referans
• 11.986 mm ila 196.850 mm arası delik çapı

NTN-SNR ROULEMENTS, NTN Corporation grubuna aittir. 5,7 milyar Euro’yu aşan gelire sahip olan NTN Corporation, rulmanlar (dünyada 3.sırada) ve şanzıman keçelerinin (dünyada 2.sırada) tasarımcısı, geliştiricisi ve
üreticisi olarak lider konumundadır. Firma otomotivden havacılığa kadar tüm endüstri kollarında faaliyet göstermektedir. NTN Corporation grubu, 2007 yılında SNR Roulements firmasını bünyesine katarak Avrupa’daki
varlığını ve dünya lideri konumunu güçlendirmiştir. NTN-SNR, yedisi Fransa’da olmak üzere 15 üretim sahasında yaklaşık 7.000 kişi istihdam etmektedir.
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