De unde provin rulmentii pe care i-ati cumparat?

Informatii despre dezvoltarea
fenomenului de contrafacere a
produselor industriale

Cand platiti pentru calitatea SKF, trebuie sa primiti calitatea SKF

• Rulmenti noi, de calitate imposibil de estimat,
sunt inscriptionati prin falsificarea marcii si
impachetati apoi in ambalaje care imita pe cele
originale.
• Rulmenti reconditionati si apoi vanduti, fara
ca vanzatorul sa indice faptul ca sunt
reconditionati.
• Rulmenti foarte vechi sunt curatati, polisati si
furnizati cumparatorului, fara a-l informa
despre vechimea acestora.

Cate neplaceri poate provoca un produs contrafacut?
•Un laminor descopera 1 000 rulmenti contrafacuti
Managementul fabricii a cerut SKF sa efectueze o inspectie, avand suspiciuni cu
privire la o cantitate mare de rulmenti livrati de un distribuitor neautorizat.
Suspiciunile au fost cauzate de oprirea laminorului dupa doar 2-3 ore de
functionare; dupa inspectia rulmentilor acestia erau intr-o stare atat de proasta
incat au montat inapoi vechii rulmenti pentru a putea reporni productia. Dupa
inspectia a peste 1 000 rulmenti, tehnicienii SKF au constatat contrafacerea si au
prevenit astfel escaladarea pierderilor de productie ale laminorului.

•Oprire neplanificata a unei rafinarii
Pentru o rafinarie “ghinionista” a fost necesara o oprire neplanificata a instalatiei, la
doar doua zile de la reparatie, pentru a se constata ca fusese furnizata cu rulmenti
SKF contrafacuti. Dupa o analiza completa, SKF a confirmat faptul ca rulmentii erau
contrafacuti. Cooperand cu un Distribuitor Autorizat SKF, produsele contrafacute au
fost inlocuite cu altele originale.

•Probleme la reparatia unui vapor de transport containere
Dupa doar 14 ore de operare continua a fost nevoie de oprirea de urgenta a
generatorului de pe un vapor, datorita vibratiilor extreme aparute. Deoarece
generatorul tocmai iesise din reparatie, echipa de mentenanta a demontat rulmentul
si l-a trimis la SKF pentru o analiza amanuntita a cauzelor defectarii. SKF a confirmat
ca rulmentul era contrafacut – astfel, reparatia generatorului a facut mai mult rau
decat bine.

Ce fac SKF si ceilalti producatori cu privire la acest fenomen?

• SKF asista activ autoritatile locale si fortele de ordine in
actiunile lor impotriva acestor activitati ilegale.
Perchezitiile, confiscarile si procesele produc pierderi mari
comertului cu produse contrafacute.
• Facem eforturi pentru a creste gradul de constientizare
al pietei cu privire la existenta fenomenului contrafacerilor
si la modul in care pot minimiza riscurile.
Daca aveti intrebari cu privire la acest fenomen sau daca
doriti sa comunicati informatii, va rugam sa ne contactati
la adresa romania@skf.com

World Bearing Association - campanie

SKF este membru al asociatiei
World Bearing Association.
Campania adresata utilizatorilor :
www.stopfakebearings.com
este un efort comun al
producatorilor premium pentru
informarea pietei industriale cu
privire la fenomenul rulmentilor
contrafacuti

Dumneavoastra nu puteti spune cu siguranta care rulment este original ...

… dar utilajul Dvs. da !
Fig. 1. Proaspat iesit de pe linia de “productie”
contrafaceri, un rulment care “arata” bine la
suprafata.
Fig. 2 si 3. Pozele arata starea unui rulment
contrafacut dupa doar 40 ore de functionare intrun concasor.
Fig. 4. Ambalajul este contrafacut pana la cele mai
mici detalii.

Daca suspectati un produs contrafacut :

genuine@skf.com

Protejati-va impotriva fenomenului contrafacerilor

Cea mai buna cale de asigurare a autenticitatii
este cumpararea din reteaua de distributie
autorizata de SKF.

