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Nieuwe Distributie catalogus 2019 van NTN-SNR 
“#PERFORMANCE INSIDE” 
 
In overeenstemming met zijn traditie van uitstekend e kwaliteit in 
het ontwerp en de productie van zijn catalogussen, biedt NTN-SNR 
nu op de Aftermarket zijn nieuwe Engine Timing cata logus 2019 
aan voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuige n. 
 
Deze nieuwe catalogus van 700 pagina's, die volledi g gewijd is aan 
de distributie van de motor, bevat een volledige re eks van 1.243 
referenties, waarvan 127 nieuw zijn. Hij biedt een breed scala aan 
producten voor de aftermarket professionals zoals d istributeurs en 
monteurs, en omvat alle Europese en Aziatische merk en op de 
markt.  
 
Een compleet assortiment van NTN-SNR  
 
Om aan de groeiende navraag van professionals te voldoen, biedt NTN-
SNR een nieuwe 2019 Distributie catalogus aan. Een goed 
werkinstrument dat nu nog praktischer en efficiënter is: verschillende 
hoofdstukken zijn gewijd aan verschillende productreeksen: 
 
• Spanners en meelooprollen (losse onderdelen) 
• Distributieriemset met en zonder waterpomp 
• Set voor belt-in-oil voertuigen  
• De nieuwe reeks distributiekettingsets (binnenkort verkrijgbaar) 
 
Een werkinstrument ontworpen voor professionals 
 
Met een duidelijke inhoudsopgave en een layout die zorgt voor een 
goede leesbaarheid en begrijpelijkheid, evenals door het systematisch 
gebruik van foto's en symbolen van producten, kost het zoeken naar een 
onderdeel bijna geen tijd. De zoekcriteria zijn als volgt: 
 
• De voertuigtoepassing 
• Het OE-artikelnummer 
• Het NTN-SNR artikelnummer 
 
Om tegemoet te komen aan de groeiende internationale vraag omvat 
deze editie bovendien negen talen (Frans, Engels, Duits, Italiaans, 
Spaans, Portugees, Russisch, Pools en Nederlands). 
 
De TechScaN’R app: prioriteit aan service 
 
De TechScaN’R app voor smartphones en tablets biedt toegang tot alle 
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online technische informatie zodra de NTN-SNR referentie is gescand 
en herkend in bijvoorbeeld de catalogussen. De app biedt ook 
montagevideo's, een overzicht van het onderdeel in augmented reality, 
montage-instructies en voertuigtoepassingen. 
 
TechScaN’R is onlangs uitgebreid met alle referenties uit het NTN-SNR 
assortiment en met aanbevelingen van de fabrikant. Het is een nuttige 
toepassing om te weten welke onderdelen besteld moeten worden. 
 
Deze nieuwe catalogus is een goed voorbeeld van het engagement van 
NTN-SNR ten opzichte van zijn distributiepartners, in de vorm van zijn 
aanbod van diensten. 
 

--- 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 
 
 
 

 
De nieuwe Distributie catalogus 2019 van NTN-SNR: handig werkinstrument 
 

 
Titel pagina van de Distributie catalogus 2019 van NTN-SNR 
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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 


