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Další informace týkající se speciálních ložisek a dalších řešení společnosti BDI vám poskytne místní pobočka 
BDI.

Společnost BDI použila dělená ložiska 
Cooper, aby prodloužila životnost 
ventilátoru

Přední výrobce automobilů z Detroitu se při chlazení jedné ze svých 
sléváren na středovýchodě USA spoléhal na několik velkých ventilátorů. Při 
nepřetržitém provozu o výkonu 50 koňských sil používaly ventilační jednotky 
kuličková krytá ložiska. Ventilátory bylo potřeba pravidelně demontovat kvůli 
údržbě a výměně ložisek, což zabralo mnoho hodin. Po rozebrání a kontrole/
výměně ložisek byly znovu namontovány a nastaveny. 

Problém:

Společnost BDI spolupracovala s technikem závodu při testování dělených 
ložisek Cooper na # 7-2 ventilátoru Cupola. Konstrukce ložiska umožnila 
výměnu bez demontáže ventilátoru a motoru.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

V prvních dvou letech po instalaci dělených ložisek Cooper na ventilátory 
ušetřil závod 277 146 USD na sníženém počtu pracovních hodin a prostojů.
I když se původně předpokládalo, že vydrží 5 let, první instalovaná ložiska 
vysoce překonala svou předpokládanou životnost a i po 10 letech jsou stále 
v provozu! Úspora za více let představuje záviděníhodných 1,4 milionu USD.

Snazší cesta k úspěchu



Adhesives / Sealants / Lubricants
Bearings

Chains / Sprockets
Filters

Gearboxes
Motors & Drives

Hydraulic / Pneumatic

Industrial Supplies / Safety
Linear Motion
Mechanical Power 
Transmission 
Retaining / Locking Devices
Material Handling
O-rings & Seals

Belt Survey
Evaluate and optimize your conveyor components.
Identify problem applications and upgrade 
material specifications to increase uptime 
andreduce premature failures.

Documented Cost Savings
Recommend products with longer life to produce 
documented cost savings.

Energy Savings
Reduce your carbon footprint and your operational 
costs with best practices on energy savings.

Repairs
Our repair services include bearings, ball screws, 
conveyor belts, cylinders, electric motors, gear 
boxes, servo valves, trolley chains, fabrications, 
component rebuilds and more.

Inventory Optimization & Management
Reduce your costs with product standardization to 
eliminate duplicate inventory.

Priority Account Reporting
Our Priority Accounts team provides customized 
reporting that is tailored to your unique information 
requirements and requested frequencies.

OEM Interchange
We can help you convert OEM components to off-
the-shelf substitutes at considerable savings, with 
no sacrifice in quality.

On-Site Training
Seminars include: conveyor belting, speed 
reducers, maintenance tools and procedures, new 
technology introduction, and customized learning 
programs.
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