
GF Machining Solutions

Zajistěte kvalitu ve svojí výrobě

Věřili byste
padělaným dílům?



https://gfms.codes

Originální náhradní a opotřebitelné díly od společnosti GF Machining Solutions

Padělaným dílům nelze věřit
Pro některé společnosti je velmi lákavé používat padělané náhradní díly. Zdají se totiž mnohem 
levnější než pravé díly. S rostoucí konkurencí, náklady a časovým tlakem se poptávka po padělaných 
dílech zvyšuje. Ale zkušenost ukazuje, že levné díly také něco stojí a mohou dlouhodobě ovlivnit 
kvalitu výsledků, bezpečnost postupu a výkon stroje.

Zkušenost zákazníka

„Stěžovali jsme si společnosti GF Machining 

Solutions na kvalitu dílů vyrobených na jejich 

stroji. Zejména na kvalitu povrchu se špatnou 

drsností a pravidelnými i náhodnými rýhami. 

Požádali jsme společnost GF Machining Solutions o návště-

vu, abychom problém vyřešili. Důvodem špatné kvality 

námi vyrobených dílů bylo padělané převodové kolečko.  

V důsledku toho jsme nařídili našemu nákupnímu oddělení, 

aby v budoucnu nakupovalo pouze originální díly od společ-

nosti GF Machining Solutions“.

Ve společnosti GF Machining Solutions jsou všechny modely 

vyráběny podle přísných norem kontroly jakosti. Náhradní díly 

jsou dostupné pouze u autorizovaných prodejců společnosti 

GF Machining Solutions. Společnosti, které vyrábějí padělané 

díly, nemají své předpisy pro kontrolu jakosti a nenesou ani 

odpovědnost za případné problémy s kvalitou. Padělané díly 

mohou vypadat přesně stejně jako originální díly, ale jsou laci-

né a mají špatnou kvalitu. A tím mohou být pro vaši společnost 

velmi nebezpečné.

Ověřte si pravost opotřebitelných dílů 

Pravost opotřebitelných dílů si můžete ověřit naskenováním 

QR kódu na přední straně balení. Webová stránka, která se 

po naskenování otevře, musí mít následující adresu URL:  

https://gfms.codes/?+16místný číselný kód  

Chcete-li kód zadat ručně, můžete to udělat také přímo na 

webových stránkách https://gfms.codes.

Vyvarujte se nepříjemností. 
Používáním originálních dílů 
GF Machining Solutions zajistíte: 

• dlouhodobě vysoký výkon vašeho zařízení,

• bezvadný stav vašeho stroje po celou dobu životnosti, 

• kvalitu vyráběných produktů, 

• dodržování termínů požadovaných zákazníky.


