
GF Machining Solutions

Garanta a qualidade da sua produção

Você confiaria em
peças falsificadas?



https://gfms.codes

Peças de reposição e de desgaste originais da GF Machining Solutions

Não confie em peças falsificadas
Para algumas empresas, é tentador utilizar peças de reposição falsificadas. Elas podem parecer 
consideravelmente mais baratas do que peças genuínas. Com maior concorrência, custo e pressão a 
nível de tempo, a demanda por peças falsificadas está aumentando. Mas, tal como demonstrado pela 
experiência, as peças baratas têm um custo e podem afetar significativamente a qualidade dos 
resultados, a segurança do processo e o desempenho da máquina a longo prazo.

Experiência do cliente

“Reclamamos na GF Machining Solutions sobre 

a qualidade das peças produzidas por suas má-

quinas. Principalmente sobre a qualidade su-

perficial com uma rugosidade ruim, linhas re-

gulares e linhas aleatórias. Pedimos à GF Machining Solutions 

para nos visitar e resolver o problema. O motivo da má quali-

dade de nossas peças produzidas era uma engrenagem de 

rolo de pressão falsificada. Como resultado, instruímos nosso 

departamento de compras para que, no futuro, apenas com-

pre peças originais da GF Machining Solutions.”

Na GF Machining Solutions, todos os modelos são fabricados 

sob rígidos padrões de controle de qualidade. As peças de 

reposição estão disponíveis apenas nos revendedores auto-

rizados da GF Machining Solutions. As empresas que fabri-

cam peças falsificadas não possuem regulamentações de 

controle de qualidade, nem assumem responsabilidade 

quando surgem problemas. As peças falsificadas podem pa-

recer exatamente iguais às peças originais, mas são produ-

tos baratos e têm pouca qualidade. Elas representam muito 

perigo para sua empresa.

Autentique sua peça 

Você pode verificar a autenticidade de nossas peças de des-

gaste digitalizando o código QR na lateral da embalagem. 

Certifique-se de que a página da web aberta após a verifica-

ção consiste no seguinte URL: 

https://gfms.codes/?+código de 16 dígitos 

Se desejar inserir seu código manualmente, também pode 

fazer isso diretamente na página da web https://gfms.codes.

Evite situações desagradáveis. 
Ao usar peças de desgaste originais da 
GF Machining Solutions, você garantirá:

• o desempenho de seu equipamento ao longo do tempo

• a vida útil de sua máquina em boas condições

• a qualidade dos produtos que você produz

• o cumprimento de prazos de seus clientes


