
BDI navrhla jedinečný výrobní pás, který šetří 
podniku na balení zeleniny čas i peníze
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Další informace týkající se součástí výrobních pásů a dalších řešení společnosti BDI vám poskytne místní 
pobočka BDI.

Státní producent konzervovaného ovoce a zeleniny musel zastavit výrobní 
linku vždy, když se změnil druh zboží určeného k plnění. Při suchém plnění 
systém používá tzv. gravitační plnicí zařízení, která jsou umístěna pod 
vibračními násypkami, a plnění konzerv je založeno na gravitační síle. Tekuté 
plnění vyžaduje pístové plnicí zařízení, které napustí konzervy částečně 
uvařeným, promíchaným ovocem/zeleninou. Při každé změně ze suchého na 
tekuté plnění a naopak byla výroba pozastavena na 36 hodin, během nichž tři 
zaměstnanci přestavovali linku.

Problém:

Společnost BDI ve spolupráci se společností System Plast navrhla systém, 
který umožňuje oba druhy plnění na jedné lince. Při suchém plnění konzervy 
nejdříve projdou přes válcové plniče a potom pokračují k tekutým plničům 
nálevu. Při tekutém plnění konzervy vstoupí na pás zpoza válcových/
suchých plničů a jdou přímo k pístovým/tekutinovým plničům. Nový výrobní 
pás obsahuje řetěz od společnosti System Plast a materiály NG a Valu Trac 
II spolu s materiálem Nolu S, který snižuje množství požadovaného tahu. 
Dalšími součástmi jsou ložiska Sealmaster PN Gold s kryty z nerezové oceli, 
objímky Skwezloc a zakončení z nerezové oceli.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Nový systém na výrobní lince umožnil podniku zvýšit celkovou produkci. 
Celkový roční zisk (založený na 50 konzervách navíc za minutu = 3 600 USD 
za den x 120 dní plnění) je 432 000 USD. Po odečtení výdajů na nový systém 
na lince (6 280 USD) představuje roční zisk podniku 425 720 USD.

Podnik navíc odstranil 36hodinové odstávky, během nichž byla pozastavena 
výroba a člověkohodiny byly promrhány přestavováním linky (přibližná ztráta 
na výrobě 37 800 USD a na práci při výměně 900 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.

National Accounts Program
Our National Accounts group includes expertise 
in database management, business plan 
development, project management and bid 
proposal preparation.

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.

Services

Products
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