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S existencí padělků svých výrobků se potýkají všichni 

značkoví výrobci po celém světě. Falsifikáty průmyslových 

komponentů mohou být obzvlášť nebezpečné. Společnost 

SKF a další přední světoví výrobci ložisek dlouhodobě aktiv-

ně bojují proti přítomnosti padělků na průmyslových trzích 

prostřednictvím World Bearing Association a její iniciativy 

www.stopfakebearings.com.

V čem spočívá největší problém  
u padělaných ložisek?
Padělaná ložiska nalézáme po celém světě a Česká republika 
není výjimkou. Neprodávají se na tržištích, ani za výrazně nižší 
cenu než originály. Největším problémem je, že zákazník podle 
ceny ani podle „pochybného“ místa prodeje nedokáže poznat, 
zda se jedná o padělek. 

Pomineme-li právní důsledky spojené s paděláním zboží, jsou 
s padělky spojená technická a v krajním případě také zdravotní 
rizika. Místo originálu s jasně definovanými parametry se vám 
do ruky dostává výrobek nepředvídatelné kvality, který může 
způsobit nejen předčasné selhání stroje, ale i zranění obsluhy. 

Výše možných škod spojených s použitím padělku se liší v závis-
losti na aplikaci, ve které je ložisko použito. Ale zákazník je vždy 
okradený a podvedený, a to i v případě, kdyby padělané ložisko 
vydrželo takovou životnost, jakou zákazník očekává. Zákazník 
totiž vždy za padělek značkového ložiska zaplatí výrazně vyšší 
cenu, než kterou by zaplatil za neznačkové ložisko, které si ale 
bohužel koupil.

Jak poznat padělané ložisko?
Padělané ložisko je od pravého napohled k nerozeznání. Není
poškrábané, zrezivělé ani špinavé, krabička, ve které je zabaleno,
vypadá stejně jako originální. Padělky vypadají jako pravá
značková ložiska – a jako taková pronikají na trh. Poznat paděla-
né ložisko od originálu dokáže jen zkušený specialista a také váš
stroj ho často pozná velmi rychle.

Jak tedy nákupu padělků předejít?
Jediné doporučení, které vám můžeme dát, je pečlivý výběr 
vašeho dodavatele. Pokud zákazník vypisuje výběrové řízení, ve 
kterém zadá pouze 2 parametry – značka SKF a cena – aniž by 
řešil, kde distributor nabízená ložiska nakoupil, podstupuje  
zvýšené riziko, že nedostane to, za co zaplatí. Nejlepší cestou, 
jak se vyhnout padělkům našeho zboží, je nakupovat od SKF 
autorizovaných distributorů.

Originál nebo padělek?
Máte-li podezření, že jste zakoupili padělek našeho 

zboží, kontaktujte SKF

• e-mailem na genuine@skf.com 
• prostřednictvím aplikace  
 SKF Authenticate

Pro posouzení ložiska od Vás  

budeme potřebovat jasné  

a ostré fotografie:

• obalu (krabičky, palety atd.)
• všech stran krabičky
• všech viditelných etiket
• ložiska a jeho viditelných označení
• dokumentů, které jste při zakoupení ložiska obdrželi 
 (faktura, certifikát atd.)

Padělky jsou nebezpečnější, než si myslíte

SKF Authenticate
aplikace pro ověření pravosti ložiska
dostupná pro iOS na Apple App Store
dostupná pro Android v obchodě Google Play



Nejlepší způsob, jak se vyhnout  
padělkům, je nakupovat  
u autorizovaných distributorů SKF
• Pravidelné kontroly skladů odborníky SKF na padělky
• Kompletní sortiment SKF
• Technické poradenství
• Skladové zásoby
• Rozsáhlá síť poboček
• Přímá podpora zastoupením SKF v ČR

Seznam autorizovaných distributorů SKF   
naleznete na www.skf.cz
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