
KNOWLEDGE BASE

Contactați 
sucursala BDI 
locală pentru 
mai multe 
informații 
despre produse 
pentru curele și 
alte Soluții BDI.

La sfârșitul testului, economiile au fost evidente. Transmisia care 
utilizează Optibelt Red Power III a condus la o reducere cu 7 amp a 
consumului de energie. În plus, unitatea Red Power III necesita doar 
două (2) roți de transmisie cu șanțuri în loc de patru (4), creând o 
sarcină suspendată mai mică pe rulment și economisind pentru client 
10% din achiziția inițială de piese.

Ventilatorul 1 (cu curea standard) a utilizat 119.836 kWh într-o 
                      perioadă de șase luni. 
Ventilatorul 2 (cu curea standard) a utilizat 119.836 kWh într-o 
                      perioadă de șase luni.
Ventilatorul 3 (cu Optibelt Red Power III) a utilizat 91.664 kWh într-o 
                      perioadă de șase luni.

Pri platbe 0,85 USD za 1kWh zákazník ušetril 
takmer 5 000 USD za prvý rok!

SUCCESUL ESTE ACUM 
MAI SIMPLU:

Sugestia BDI, curelele Optibelt Red Power III, nu numai 
că necesită mai puțină energie, ci și aplică o forță mai 
mică asupra rulmenților. Pentru început, BDI a testat 
timp de șase luni trei tipuri diferite de curele pe unități de 
acționare identice (două utilizând curele standard de tip 
“B”, iar a treia utilizând Optibelt Red Power III). În timpul 
perioadei de testare, clientul a colectat o dată la două 
luni la motoare citirile consumului de energie.

SOLUȚIA:

Unul dintre cei mai importanți clienți ai BDI din industria auto și-a exprimat din ce în 
ce mai mult interesul pentru achiziționarea de produse ecologice care să îl ajute să 
reducă costurile cu energia. Pentru sistemele de acționare computerizată cu motor și 
sistemele de amortizare de la centrul de testare de la sediul său – un „oraș” virtual de 
camere de încercare cu dinamometru și piste de testare care funcționează non-stop
– BDI a propus să se caute curele de transmisie mai eficiente.

PROBLEMA

BDI propune curele mai eficiente, 
clientul realizează economii


