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NTN-SNR: een breed aanbod aan homokineetsets 
“Made in France” 
 
NTN-SNR lanceert 55 nieuwe artikelnummers voor haar gamma 
Aandrijfassen en Homokineten op de onafhankelijke aftermarket. 
 
50% van deze artikelnummers zijn voor voertuigmodellen die niet 
langer in serie worden geproduceerd en die in de levensfase 
komen waarin de aandrijfas wordt vervangen (modellen vóór 2010).  
De andere helft zijn "first to the market" onderdelen, wat NTN-SNR 
en haar klanten een echte voorsprong geeft op de markt. 
 
27 aandrijfassets, 10 homokineetsets voor de wielzijde en 18 
ashoessets zijn op voorraad en beschikbaar voor verkoop. Deze 
onderdelen worden geproduceerd door NTN Transmissions Europe in 
Le Mans (Frankrijk) en profiteren van alle technische kennis van de 
groep. 
 
55 nieuwe aandrijfassen en homokineten van NTN-SNR 
 
Tegenwoordig bevat het assortiment van NTN-SNR 433 sets met 
aandrijfassen en homokineten, van toepassing voor Europese en 
Aziatische merken, voor personenauto’s en sommige bedrijfsvoertuigen. 
NTN-SNR breidt haar aftermarket assortiment uit met homokineetsets 
voor voertuigen die vóór 2010 zijn geproduceerd en met zogenaamde 
“first to the market” sets voor voertuigen die onlangs op de markt zijn 
gebracht. 
 
Met de actuele uitbreiding verhoogt NTN-SNR het aantal 
homokineetsets met 55. De uitbreiding omvat de volgende 3 
productfamilies: 
 
 Aandrijfassets (assen, homokineten voor de wielzijde en de 

differentieelzijde): 27 artikelnummers  
 Homokineetsets voor de wielzijde: 10 artikelnummers  
 Ashoessets: 18 artikelnummers, waarvan 7 voor de differentieelzijde 

en 11 voor de wielzijde 
 
De ontwikkeling van de gamma Aandrijfassen en Homokineten zal het 
hele jaar door worden voortgezet, waardoor het mogelijk wordt om meer 
dan 100 nieuwe referenties te lanceren. 
 
Aandrijfassen en homokineten van NTN-SNR: geproduceerd onder 
het label “Made in France” 
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Vandaag de dag is de NTN groep 's werelds op een na grootste 
producent van aandrijfassen voor de eerste uitrusting, met een productie 
van meer dan 40 miljoen aandrijfassen per jaar, geproduceerd in 15 
fabrieken over de hele wereld. In Europa worden jaarlijks meer dan 6 
miljoen aandrijfassen voor de eerste uitrusting geproduceerd, 
voornamelijk in de fabriek in het Franse Le Mans. 
 
NTN-SNR kan haar expertise laten zien, met name als het gaat om de 
technologie die wordt gebruikt in de homokinetische koppelingen met 8 
kogels, welke zorgt voor meer veiligheid en betere akoestische 
prestaties. 
 

--- EIND --- 
 
Over NTN-SNR 
 
NTN-SNR ROULEMENTS is een entiteit van NTN Corporation. NTN Corporation is 
goed voor een omzet van meer dan 5,7 miljard euro en is een van ’s werelds 
toonaangevende ontwerpers, ontwikkelaars en fabrikanten van wentellagers (3e in de 
wereld) en homokinetische koppelingen (2e in de wereld). NTN Corporation is 
aanwezig in de industriële sector, de automotive sector en de lucht- en ruimtevaart. 
De overname van SNR Roulements in 2007 door NTN Corporation stelde de groep in 
staat om haar aanwezigheid in Europa en haar positie als wereldleider te versterken. 
NTN in Europa heeft bijna 7000 mensen in dienst en heeft 15 productielocaties, 
waaronder 7 in Frankrijk. 
 
Voor aanvullende informatie zie ook www.ntn-snr.com 
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55 nieuwe artikelnummers voor de CVJ gamma van NTN-SNR, waarvan 50% “first to the 
market” 
 
 
 
Contact 
 
NTN-SNR Roulements 
 
Communications Manager Automotive Aftermarket 
Carol Donat 
Carol.Donat@ntn-snr.fr 
 
Marketing Coordinator Automotive Aftermarket (Benelux) 
Anja Kaupschäfer 
Anja.Kaupschaefer@ntn-snr.de 


