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NTN : Avrupa endüstri pazarında “Japonya’da üretilmiştir” damgası

NTN-SNR, kapsamlı bir NTN premium ürün yelpazesi ile
iğ ne makaralı rulman pazarında atağ a kalktı
NTN-SNR, yeni ve genişletilmiş NTN marka iğ ne makaralı rulman serisini piyasaya sürüyor.
Japonya'da üretilen bu seri, Avrupa'daki endüstri gereksinimlerinin% 95'ini karşılamaktadır.
Distribütörlerin yoğ un talebi ile karşılaşan ürünler, endüstride kullanılan iğ ne makaralı
rulmanlar alanında Japonya'da pazar lideri ve dünya çapında 2 numaralı üretici konumundaki
NTN'nin kalitesini gözler önüne sermektedir. Bu lansman vesilesiyle, Avrupa’daki müşteriler
için optimal ürün erişimi ve daha kısa teslimat sürelerini garanti etmek amaçlı yeni bir lojistik
süreci de uygulamaya konuldu. NTN-SNR, NTN marka iğ ne makaralı rulman ürün gamını
geliştirmek suretiyle Avrupa'nın tüm endüstri pazarlarının seçkin ve önemli bir oyuncusu
olarak artık kendisini her zamankinden daha fazla kabul ettiriyor.
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maruz kalmaktadır. Böylece NTN, rulmanlarının bir seriden diğerine tutarlı bir şekilde devam eden
kalitesinin yanısıra ürünlerinin güvenilirliğini ve optimum hizmet ömrünü garanti eder.

Hizmet kalitesi NTN-SNR stratejisinin merkezinde yer almakta
Optimize edilmiş servis ve artırılmış bulunabilirlik
NTN-SNR, Avrupa’daki müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için tedarik zincirini Japonya’yı da içine
alacak şekilde yeniledi. Ortaklarını desteklemeyi amaçlayan NTN-SNR, önümüzdeki yıllarda artacak
satış beklentisiyle iğ ne makaralı rulman stoğ unu önemli ölçüde artırdı. Fransa'da bulunan NTNSNR Avrupa Lojistik Merkezi sayesinde siparişler stoktan 48 saat içinde Avrupa'da herhangi bir
yere gönderilebilir. Talepte meydana gelebilecek ani yükselişleri karşılamak için, Japonya'daki ana
şirketin stoklarından hava yolu ile yeni bir tedarik zinciri de devreye sokuldu.
Etkin dijital hizmet ve yerel destek
Müşterileri desteklemek için, NTN-SNR'nin e-mağ azasında rakiplerin ürünleri ile çapraz referanslı
danışma amaçlı bir tablo bulunmaktadır. Her bir ürün için teknik veri sayfaları da çevrimiçi olarak
mevcuttur. Müşteriler böylece siparişlerini birkaç tıklamayla (özel amaçlı ürün, fiyat ve teslim süresi)
kolayca oluşturabilirler. Yerel teknik destek ekipleri, her türlü sorgulamayı ele almak, tavsiyelerde
bulunmak, teknik öneriler sunmak ve hatta özel çalışmalar yapmak için müşterilerin hizmetindedir.
İğ ne makaralı rulmanlar konusundaki eğ itim, montaj ve yağ lama hizmetleri sahada çalışan
Expert&Tools ekibi tarafından gerçekleştirilebilir.

NTN-SNR, yeni, geniş kapsamlı ve rekabetçi NTN marka iğ ne makaralı rulmanları ile Avrupa
endüstri pazarlarını fethetmeye devam ediyor.
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konusunda bir dünya lideri olan Japon NTN Corporation grubuna aittir. NTN-SNR, NTN'nin
tüm EMEA bölgesi ve Brezilya'daki faaliyetlerini yönetir ve geli ştirir. Otomotiv, sanayi ve
havacılık sektörleri için rulman ve alt ürün gruplarının tasarımcısı, geli ştiricisi 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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