
NSK, sahtecilikle mücadele için diğer rulman üreticileriyle 
birlikte Dünya Rulman Birliği (WBA) ile işbirliği içindedir. Kâr 
amacı gütmeyen ve tüzel kişiliği olmayan bir endüstriyel birlik 
olan WBA, Sahtecilikle Mücadele Komitesi kurmuştur.

Bu komite, üst düzey marka rulmanların sahteciliği ile mücadele 
ve sahtecilerin ortadan kaldırılmasında yasa uygulayıcılara 
yardımcı olma amacı güder.

WBA hakkında daha fazla bilgi için: 
www.stopfakebearings.com

Sahte rulmanı anlamanın yolları
Orijinal rulmanlarla sahtelerini ayırt etmede bakılacak birkaç 
alan vardır. Bunlar arasında rulman ambalajı, etiketleme 
ve rulmanların görünümü bulunmaktadır. Tüm bu alanları 
incelemek ve bakılacak yeri bilmek müşterileri sahte 
ürünlerden koruyacaktır.

Elinizdeki bir NSK rulmanının sahte olduğundan 
şüpheleniyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin.

Tek bir sahte rulman tüm işinizi bozabilir
Sahte rulman satın almak ve kullanmak oldukça önemli bir 
güvenlik riski yaratır. Herhangi bir ürüne monte edilmiş sahte 
rulmanlar korkunç hatalara sebebiyet verebilir. Sahte rulmanlar 
hayatları tehdit edip endüstriye zarar verebilir. Taklitçiler, 
rulman üreticilerinin mükemmel itibarı ile ticaret yaparken 
daha düşük maliyetlerle daha düşük kaliteli ürünler üreterek
daha düşük fiyata satış yaparlar. Düşük maliyet hammaddenin, 
özellikle rulman çeliğinin, kalitesinin tehlikeye atılması 
anlamına gelir. Üretim doğruluğu göz ardı edilirken uygulama 
gerekleri dikkate alınmaz.

Daha fazlasın öğrenmek için videoyu izleyin:
www.stopfakebearings.com/#/video
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Sahtecilik... Taklit etme
Son on yılda, sahte rulman ürünleri ve yakalanan taklitler dünya çapında katlanarak 
artmaktadır. Bu durum artık yalnızca daha küçük rulmanların büyük çaplı üretimi 
ile sınırlı olmayıp daha büyük rulmanları da kapsamaktadır. 2009 ile 2011 arasında 
yetkililer, Avrupa da dahil 50 farklı ülkeye gönderilen, çeşitli boyutlarda 2,2 milyondan 
fazla sahte rulman ele geçirmiştir.
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Her zaman güvenilir kaynaklar kullanın
Sahtecilik küresel rulman endüstrisinin en önemli sorunudur. 
Geçtiğimiz birkaç ay içinde NSK, çeşitli bölgelerde satılan pek 
çok sahte rulman ürünü vakasıyla karşılaşmıştır. Demiryolu cer 
motorları, madencilik ekipmanları ve çeşitli üretim tesislerini 
içeren uygulamaların hepsi sahteciliğe maruz kalmıştır. 
Sahte rulmanların montajı yapılırsa ciddi sorunlar ortaya 
çıkabilmektedir. Düşük kaliteleri sebebiyle sahte rulmanlar, 
yatak sarmasına ve dolayısıyla uygulamanın durması, üretim 
kaybı, ciddi kazalar ve hatta en kötü vakalarda ölüme sebebiyet 
vermektedir. İşte bu nedenle NSK sahtecilikle mücadeleyi çok 
ciddiye almaktadır.

Rulman ürünleri her zaman yetkili bir NSK kanalından satın 
alınmalıdır. Orijinal NSK ürünü aldığınızdan emin olmak için 
lütfen uygun kanallardan satın alın.

NSK Avrupa web sitesi olan www.nskeurope.com’dan Yetkili 
Distribütötleri bulabilirsiniz. 

NSK ürünlerinin orijinalliğini tespit etmek için 
Bakılacak şeyler:
 › Yetkili bir kanaldan mı satın alındı?
 › Ürün uygun nakliye malzemesine sarılmış mı?
 › Markanın işaretleri standart üretici işaretlerine benziyor mu?
 › Rulmanın farklı yerlerinde normalden farklı  işaretler var mı? 

 
 
 

 › Üzerinde marka var mı?
 › Döner elemanları ve kanalları inceleyin. Pürüzlü yüzeyler ve  

 anormal makara görünümü arayın. 

İki görseldeki ürün de sahtedir. Uygun olmayan paketleme ve rulman üzerinde marka eksikliği.
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A. Orijinal NSK Ürünü B. Sahte Rulman

Genel görünüm açısından benzer görünseler de makara uçlarındaki girintiler gibi çok farklı alanlarda farklı olduklarını 
görebilirsiniz.

A. Orijinal NSK Ürünü B. Sahte Rulman

NSK cep profilli yekpare pirinç kafes. Sahte rulmanlardaysa perçin tasarımlı kafes görülmektedir.
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Sizce yukarıdaki rulman sahte midir? Evet- Çünkü orijinal rulmanlarda daha fazla yağ deliği olur, yivler parlatılmamış olur ve 
makara uçlarında girintiler olmalıdır.

Ahşap kutular üzerindeki doğru NSK logosu

Rulman paketlemesini inceleyin
 › Bu ambalaj diğer ambalaja benziyor mu?
 › Kasalar kaliteli nakliye kasaları mı?
 › Uygun marka işaretlemeleri bulunuyor mu?
 › Logo işaretleri orijinal mi? 

 
Nakliye kutularının dış yüzeylerini inceleyin
 › Palet konfigürasyonu ve konteyner yüküne bakın
 › Üretici ülkeyle nakliye yapılacak ülkeyi karşılaştırın 

 
Satın aldığınız bir NSK ürünü hakkında endişeleriniz varsa, 
lütfen yerel distribütörünüzle veya doğrudan NSK Avrupa 
ile irtibata geçin: info-uk@nsk.com. Talebiniz bölgenizde 
yetkili satış personeline iletilecektir.
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