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NTN-SNR introduceert
distributiekettingsets

een

nieuw

assortiment:

NTN-SNR breidt haar aanbod 'motor' uit en introduceert 22
distributiekettingsets. Dit assortiment is bestemd voor de meest
populaire Europese en Aziatische voertuigen. Het dekt de meest
gangbare toepassingen waarbij de vervanging van de distributie
nodig is.
Momenteel wordt de markt grotendeels gedomineerd door de riem.
Echter, de voorspellingen tonen dat een toenemend aantal voertuigen
uitgerust zullen zijn met een distributieketting.
De NTN-SNR sets bevatten alle benodigde onderdelen om de
vervanging van de distributieketting te vereenvoudigen. Dit aanbod is
daarom een oplossing die gericht is op en voldoet aan de dagelijkse
behoeften van garages.
NTN-SNR speelt in op de marktontwikkelingen met betrekking tot
motordistributie
De markt blijft grotendeels gedomineerd door de riem. De nieuwe
technologische restricties zorgen er echter voor dat de
distributiesystemen die aangedreven worden door een ketting steeds
meer gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe motoren. Volgens
de prognose zal het wagenpark uitgerust met een distributieketting
tussen nu en 2020 van 30% naar 40% gaan. Momenteel wordt 70% van
de reparaties bij de constructeur uitgevoerd. Dit wagenpark is in volle
groei, de vraag naar reparatiesets voor deze onderdelen stijgt snel.
Zelfs al is de levensduur van een distributieketting anders dan die van
een riem (langere levensduur), de gebruikte onderdelen zijn aan
buitengewone slijtage onderhevig en de kwaliteit blijft dus essentieel.
Desalniettemin, net als bij de riem, kan het repareren van een gebroken
distributieketting zeer duur zijn. De ketting dient periodiek gecontroleerd
of preventief onderhouden te worden als het voertuig veel kilometers
maakt of als abnormale geluiden waargenomen worden.
Het NTN-SNR aanbod: Een assortiment aan kettingsets voor de
meest gangbare toepassingen
Om te voldoen aan de verwachtingen en de vereisten van de Europese
markt, breidt NTN-SNR haar Distributie-aanbod uit met een assortiment
kettingsets (inclusief alle benodigde onderdelen voor reparaties)
bestemd voor de meest populaire Europese en Aziatische voertuigen en
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afzonderlijke kettingspanners van NTN.
NTN-SNR heeft de beste producten geselecteerd met een assortiment
van 22 sets die de meest gangbare toepassingen dekken waarbij
vervanging van de distributie nodig is. Deze sets bestaan uit:





Ketting: van staal van hoge kwaliteit om bestendigheid en
betrouwbaarheid te verzekeren
Kettingspanners: hydraulische spanners voor een perfecte
spanning en een optimaal functioneren van de motor
Geleiders: van zeer robuust kunststof om een nauwkeurige
geleiding van de ketting te verzekeren
Tandwielen: met een specifieke oppervlaktebehandeling om de
weerstand van de getande zones te verbeteren

NTN-SNR biedt ook 6 afzonderlijke spanners voor kettingen voor de
merken Subaru, Suzuki en Honda die rechtstreeks uit de Japanse
fabrieken van de groep komen. Voor dit nieuwe assortiment zijn alle
benodigde hulpmiddelen beschikbaar: een Distributiecatalogus, speciale
verkoopteams in alle landen, een technisch analyselaboratorium en het
vertrouwen met een wereldwijd erkende groep te werken, een
multispecialist in de automobielsector.
#PERFORMANCEINSIDE NTN-SNR, een leverancier voor motoren
NTN-SNR is een belangrijke leverancier van vervangingsonderdelen
voor voertuigen en steunt op zijn kennis en aanwezigheid in de markt
voor originele onderdelen, met name voor de toepassingen van VAG,
SMART, Toyota of Hyundai om zo de ontwikkelingsstrategie van haar
Distributie-assortiment in het motoraanbod van NTN-SNR te
implementeren.
#PERFORMANCEINSIDE is een belangrijke focus en is terug te vinden
in verschillende punten:




Het optimaal functioneren van de motor met een resultaat en een
rijcomfort vergelijkbaar met de originele staat
De levensduur van de producten met een kwaliteit en een langere
levensduur om klanttevredenheid te verzekeren
De belofte van de onderneming met assortimenten, begeleiding en
expertise van een toeleverancier van originele onderdelen.

--- EIND ---
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