
Waar komen uw lagers 
vandaan?
Lees meer over het toenemende aantal vervalsingen



Als u SKF lagers of andere producten afneemt van niet-
geautori seerde distributeurs, loopt u het risico dat u veel 
minder krijgt dan waarvoor u betaalt. Illegale fabrikanten  
van lagers proberen eindgebruikers en OEM’s op verschillende 
manieren om de tuin te leiden. Bijvoorbeeld:

   Nieuwe lagers van slechte kwaliteit krijgen een vals  •	
 merk en een namaakverpakking die op de echte   
 verpakking lijkt.

Lagers worden gerenoveerd en vervolgens verkocht  •	
 zonder indicatie dat ze zijn gerenoveerd.

Zeer oude lagers worden schoongemaakt, gepolijst  •	
 en geleverd zonder dat de koper weet hoe oud de  
 lagers zijn.

Met behulp van moderne, geavanceerde grafische technieken 
kunnen gewetenloze fabrikanten in de hele wereld overtuigende 
kopieën van SKF productverpakkingen maken, waardoor  
de kans dat hun namaaklagers de legitieme industriële 
distributiekanalen bereiken wordt vergroot.

In het verleden waren namaakproducten vooral een probleem 
van nieuwe markten. Vandaag de dag treden vervalsings-
praktijken echter ook op in segmenten waarin ze vroeger 
amper voorkwamen. Namaaklagers kunnen vrijwel overal  
in de wereldwijde toeleveringsketen worden aangetroffen.

Vervalsers beperken zich bovendien niet tot een bepaald 
formaat of type. Hoewel vaak wordt gedacht dat vooral 
kleinere, gemakkelijk na te maken lagers voor de auto-
industrie of consumentenproducten worden geïmiteerd, 
worden in de industriële aftermarket steeds vaker 
namaaklagers van groot formaat aangetroffen.

In plaats van een hoogwaardig product, koopt u een  
product van slechte kwaliteit voor een veel te hoge prijs.

Als u voor SKF kwaliteit betaalt,  
moet u die ook krijgen.

Typische gereedschappen die in een werkplaats voor vervalsingen 
worden gebruikt.

Namaaklagers die in beslag zijn genomen tijdens een politie-inval.

Foute markeringen worden op het lager geëtst door gebruik te maken 
van zachte schermen zoals deze.



Hoeveel problemen kan een vervalst 
product veroorzaken?

Staalfabriek ontdekt 1000 vervalsingen
Op basis van het vermoeden dat een niet-geautoriseerde 
distributeur hen een grote hoeveelheid namaak SKF lagers 
had geleverd, vroeg het management van de fabriek SKF om 
een inspectie uit te voeren. De fabriek meldde dat de vervan-
gende lagers na twee tot drie uur gebruik al zo slecht waren 
dat het onderhoudsteam de machines moest uitschakelen,  
de lagers moest verwijderen en de oude lagers terug moest 
plaatsen. 

Na inspectie van meer dan 1000 verdachte lagers conclu-
deerden de SKF technici dat dit namaaklagers waren. 
Hierdoor kon de fabriek voorkomen dat een kostbare vergis-
sing nog duurder zou uitpakken.

Ongeplande stilstand van petrochemische fabriek
Een onfortuinlijke petrochemische fabriek moest de werk-
zaamheden uit nood stilleggen om erachter te komen dat  
er namaak SKF lagers werden geleverd. 

Na slechts twee dagen van gebruik trad er een storing op in 
één van de lagers van een kritische toepassing, wat tot een 
kostbare, ongeplande stilstand leidde. Na grondig onderzoek 
bevestigde SKF dat het om namaaklagers ging. In samen-
werking met een geautoriseerde SKF Distributeur werden  
de vervalsingen snel door originele onderdelen vervangen.

Reparatie op marineschip was bijna schadelijker dan  
het oorspronkelijke probleem
Na slechts 14 uur continu gebruik begon een generator aan 
boord van een marineschip zo erg te trillen dat deze moest 
worden uitgeschakeld. Omdat de generator net was 
gerepareerd, had de bemanning meteen verdenkingen. 

Het onderhoudsteam van het schip, dat het ergste vreesde, 
verwijderde het verdachte lager en stuurde deze naar SKF 
voor een grondige analyse van de storing. SKF bevestigde  
dat het om een namaaklager ging, waardoor de “reparatie” 
bijna ernstigere gevolgen had gehad dan het oorspronkelijke 
probleem.



Wat doet SKF om vervalsing tegen  
te gaan?
SKF treed hard tegen vervalsers op. We doen ons uiterste 
best om namaakproducten van de markt te houden.

 SKF steunt lokale autoriteiten actief bij acties tegen  •	
 deze illegale activiteiten. Succesvolle invallen en het  
 sluiten van bedrijven brengen de illegale handel grote  
 schade toe.

Klanten worden gewezen op het bestaan van namaak- •	
  producten en klanten worden geholpen bij het vinden  
	 van	officiële	kanalen.

Originele SKF producten worden speciaal gemerkt.  •	
 Opgeleid SKF personeel kan zien of een product   
 daadwerkelijk door SKF is gemaakt.

Neem contact op met SKF als u vragen hebt over namaak 
SKF producten of verdachte handelingen wilt melden.  
Zie www.nederland.skf.com of www.skf.be voor plaatselijke 
contactgegevens. U kunt SKF ook rechtstreeks informeren 
door een e-mailbericht te sturen naar genuine@skf.com.

Politie-invallen vinden plaats nadat er voldoende bewijsmateriaal is 
verzameld.



Sommige namaaklagers lijken zo sterk 
op het origineel dat alleen een deskun-
dige het verschil kan zien. De slechte 
kwaliteit van namaaklagers – en het 
risico daarvan voor uw apparatuur – 
wordt soms echter al na enkele uren 
van gebruik duidelijk.

De kwaliteit van namaaklagers kan snel 
afnemen waardoor storingen kunnen 
optreden en een productielijn stil kan 
komen te liggen – en uw inkomsten ook. 
Mogelijke gevolgen zijn aanzienlijke 
schade aan machines en persoonlijk 
letsel van operators of ander 
fabriekspersoneel.

Alle producten op deze pagina zijn  
vervalsingen.

U weet misschien niet wat het echte  
SKF lager is… maar uw machine weet  
dat snel genoeg!



Zorg ervoor dat u beschermd bent
Vervalsingen zijn tegenwoordig bijna niet te onderscheiden  
van originele producten. Wilt u weten hoe u het beste kunt 
voorkomen dat u namaakproducten aanschaft? Door uw SKF 
lagers – of lagers van een andere bekende fabrikant – nooit via 
een niet-geautoriseerd distributiekanaal aan te schaffen. 

Een overzicht van geautoriseerde SKF Benelux Distributeurs 
vindt u op www.nederland.skf.com of www.skf.be onder het 
hoofdstuk Distributeurs.

Koop uw SKF producten altijd bij een geautoriseerde  
SKF Distributeur!
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