
Ar putea fi similare,    şi totuşi nu sunt!
Pe piaţa maşinilor-unelte veţi găsi multe produse care par a fi similare mărcii              originale, dar nu înseamnă că ele sunt egale din toate punctele de vedere!

Prin ce se diferenţiază o maşină-unealtă KNUTH?

Recepţia finală are loc la Wasbek, Germania. 

1Am lucrat în strânsă legătură cu peste 50 de furnizori 
din Asia, timp de mulţi ani. Pe parcursul acestor ani am 

dobândit o experienţă valoroasă şi ştim cine anume lucrează 
cu o deosebită grijă şi cine poate fi cu adevărat mândru de 
producerea unui produs fiabil.

2 Îi verificăm atât pe noii furnizori cât şi noile concepte 
în târgurile de specialitate, care sunt urmate de verifi-

care la faţa locului. Urmare a vizitei în fabrică, hotărâm dacă 
noul furnizor se ridică la standardele noastre de calitate 
pentru a fi inclus în portofoliul nostru. Doar după ce suntem 
complet convinşi că fabricantul:
• are în firmă toate capacităţile de a produce maşina,
• are implementată o linie de producţie fără probleme,
• poate satisface şi poate îndeplini cerinţele noastre pri-
vind precizia şi securitatea în exploatare,
vom dezvolta o relaţie de afaceri. Există un considerent 
bine justificat pentru a avea o astfel de evaluare atentă. Ca 
în cazul multor produse din Asia, există multe maşini-unelte 
ieftine, copii de slabă calitate a originalului. Producătorii 
de Echipamente Originale (OEM) sunt, de obicei, cea 
mai bună alegere pentru asigurarea calităţii produselor. 
Aceştia valorifică şi urmăresc producerea echipamentelor 
de calitate, în timp ce toţi „plagiatorii” au doar două obi-
ective: copierea ieftină şi profituri rapide. Mulţi din aceşti 
plagiatori copiază maşinile-unelte fără a avea know-how 
tehnic, cumpără piese respinse de către OEM şi adaugă 
acestora componente pentru a crea o maşină-unealtă foarte 
asemănătoare maşinii-unelte originale, executate de către 
OEM. Aceste tipuri de echipamente sunt livrate fără ser-
vice sau piese de schimb!

3Înainte de contractarea primei comenzi unui 
nou furnizor, noi impunem:

• condiţiile exacte şi calitatea materialelor şi ale com-
ponentelor funizate de terţi
• standardele de precizie şi de securitate în exploatare
• rapoartele pentru recepţia finală şi certificatele de 
transfer.

4 După primele etape de fabricaţie, unul din cei 
şapte inspectori de la Biroul de Service şi Achiziţii 

din Shenzhen se vor deplasa la fabrica producătorului 
pentru a verifica piesele turnate în ceea ce priveşte 
neconcordanţele şi existenţa suflurilor. Controlorul 
va mai vizita fabrica încă de două ori înainte de sem-
narea certificatului de recepţie şi înainte de expedierea 
maşinii în Germania.

5 Inginerii noştri din Germania se întâlnesc în 
mod regulat cu colegii lor din Asia pentru a dis-

cuta şi implementa noi cerinţe şi îmbunătăţiri.

De la faza de turnare până la verificările de recepţie finală: 
controlorii noştri urmăresc fabricaţia maşinii de la început 
până la sfârşit.

Doar piesele turnate cu zero 
defecte, fără sufluri sau retasuri, 
vor fi acceptate pentru fabricarea 
maşinilor-unelte KNUTH.

Directorul Executiv şi proprietarul 
KNUTH discutând cu directorul de 
achiziţii Qiao Qing cerinţele 
din fabrică

Maşinile KNUTH 
sunt pregătite pentru 
verificările de recepţie finală 
în întreprinderea producătorului



Ar putea fi similare,    şi totuşi nu sunt!
Pe piaţa maşinilor-unelte veţi găsi multe produse care par a fi similare mărcii              originale, dar nu înseamnă că ele sunt egale din toate punctele de vedere!

ALLMETECH, dealer KNUTH în România
Str. Morilor Nr. 36, CP 700011, Iaşi, România; 
Tel.: +40 0332 401 995; +40 0332 401 996; Fax: +40 0332 401 292; 
allmetech@allmetech.com; www.allmetech.com

6 Înainte de expedierea utilajului la beneficiar, va fi 
supus unei verificări finale foarte amănunţite. În 

timpul acestor verificări sunt testate toate reglajele, toate 
condiţiile de precizie şi reglajele automatului programabil. 
Se realizează astfel documentaţia de back-up. Ulterior se 
montează orice componentă suplimentară, de exemplu 
universale de prindere şi indicatoarele de poziţie, abia 
apoi va fi expediată către beneficiar.
Dumneavoastră, în calitate de  beneficiar, sunteţi binevenit 
oricând pentru a asista la întregul proces în sediile noastre 
din Germania.

8 Documentăm întregul proces de fabricaţie a maşinilor-
unelte, începând cu prima zi şi până la stadiul de 

produs finit. Toţi angajaţii implicaţi din fabrică vor înre-
gistra orice activitate pe care o desfăşoară pentru maşina 
dumneavoastră într-un document dedicat, care va fi com-
pletat şi va fi păstrat de către controlorii din teren, precum 
şi de către inginerii şi tehnicienii din Germania.

9 Orice maşină livrată este însoţită de un CD care 
conţine manualul de operare, o listă cu piesele de 

schimb şi de Anexele de Verificări de Recepţie şi de 
Certificat de Conformitate. Dacă veţi avea vreo întrebare în 
timpul punerii în funcţiune a echipamentului sau ulterior, 
vă rugăm să vă adresaţi service-ului la telefonul gratuit.

10 Bineînţeles că 
orice maşină 

poate avea nevoie de 
reparaţii, la un moment 
dat. În acest caz, 
putem oferi ajutorul 
nostru prompt. Baza 
de date electronică 
privind comenzile de 
piese de schimb plus 
menţinerea unui stoc 
adecvat pentru disponibilitate rapidă ne permit să acţionăm 
mai rapid şi mai bine decât oricare din concurenţii noştri. 
Multe din componentele furnizate, precum elemente de 
etanşare, rulmenţi, componente hidraulice şi electronice 
provin de la furnizori europeni, pentru a asigura livrare 
rapidă. Dacă o componentă trebuie să fie procurată de la 
producător, echipa noastră din China va intra în legătură 
cu producătorul acesteia, pentru a o putea livra cât mai 
rapid posibil la adresa  dumneavoastră.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică la efectuarea 
operaţiei de reparaţie, echipa noastră va delega un teh-
nician de service experimentat. Pentru noi este foarte 
important ca timpul mort să fie menţinut la o valoare 
minimă, iar noi să vă putem considera un client de 
referinţă.

11Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre maşina-
unealtă pe care intenţionaţi să o cumpăraţi, sun-

tem bucuroşi să vă punem în legătură cu beneficiarii 
care utilizează deja o astfel de maşină-unealtă.

7Clienţilor noştri de maşini-unelte CNC le oferim o Zi 
gratuită de Prezentare.

etanşare, rulmenţi, componente hidraulice şi electronice 
provin de la furnizori europeni, pentru a asigura livrare 
rapidă. Dacă o componentă trebuie să fie procurată de la 
producător, echipa noastră din China va intra în legătură 
cu producătorul acesteia, pentru a o putea livra cât mai 
rapid posibil la adresa  dumneavoastră.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică la efectuarea 
operaţiei de reparaţie, echipa noastră va delega un teh-
nician de service experimentat. Pentru noi este foarte 
important ca timpul mort să fie menţinut la o valoare 
minimă, iar noi să vă putem considera un client de 
referinţă.

menţinerea unui stoc 

Sperăm că am răspuns întrebărilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta în planurile de 
investiții, şi aşteptăm cu plăcere ocazia de a vă livra o maşină-unealtă KNUTH!

Întâlnirea anuală a inginerilor KNUTH 
cu tehnicienii în fabrica unui furnizor

Verificare de recepţie efectuată 
la sediul producătorului de către 
controlorul nostru

Rezultatele înregistrate 
ale verificărilor

Verificări efectuate 
de către un controlor 
german      


