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Další informace týkající se analýzy aplikací a dalších řešení společnosti BDI vám poskytne místní 
pobočka BDI. 

BDI vytvořila ložiskové pouzdro pro 
speciální použití pro ocelárnu

Ocelárna ze severovýchodního Ohia používala na výrobních linkách 
standardní litinová pouzdra ložisek. Kvůli vysoké okolní teplotě byla na 
ně připojena venkovní vodní nádrž, aby se chladila pouzdra ložisek, ale 
stříkající voda zanechávala na finálních výrobcích skvrny.

Problém:

Společnost BDI prozkoumala několik výrobních nabídek a potom vybrala 
ložiska od společnosti QM Bearings, divize společnosti Timken. Ložiska 
QM mají zabudovaný vnitřní oběh vody pro chlazení krytu ložisek. 
Následné zkoumání a testování přineslo současně používaný design 
ocelolitiny. „Ocelolitinové řešení přispělo k ještě větším úsporám pro 
zákazníka,“ prohlásil obchodní zástupce společnosti BDI pro ocelárnu.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Během posledních tří let nakupovala ocelárna neustále méně krytů, a to 
díky návrhu společnosti BDI na úpravu mazání, instalace a celkového 
designu.

2010: 300 zakoupených krytů
2011: 220 zakoupených krytů
2012: 200 zakoupených krytů

Celková úspora za období = přibližně 45 000 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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