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

BDI navrhla výkonnější řemeny, 
zákazníkovi to přineslo úsporu

Jeden z největších automobilových zákazníků společnosti BDI projevoval 
stále větší zájem o koupi ekologických výrobků, které by pomohly snížit 
výdaje na energii. Společnost BDI navrhla, aby se v hlavním testovacím 
centru – ve virtuálním „městě“ nonstop běžících siloměrů a testů vozidel 
hledali výkonnější hnací řemeny pro počítačem řízené pohonné jednotky a 
chladicí systémy.

Problém:

Společnost BDI navrhla řemeny Optibelt Red Power III, které nejenže 
spotřebují méně energie, ale také vyvíjejí menší tlak na ložiska. BDI nejprve 
provedla šestiměsíční test se třemi různými typy řemenů na stejných 
pohonech (ve dvou byly použity standardní řemeny typu „B“, ve třetím 
řemen Optibelt Red Power III). Během testování zákazník každé dva měsíce 
shromažďoval údaje o spotřebě elektrického proudu motorů.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Po skončení testování se ukázaly přesvědčivé výsledky. Pohon, v němž byl 
použit Optibelt Red Power III, měl o 7 A nižší spotřebu proudu. Navíc pohon 
s řemenem Red Power III potřeboval pouze dvě (2) kladky drážkového 
řemene namísto čtyř (4), čímž vytvořil menší zátěž na ložisko a ušetřil 
zákazníkovi 10 % při nákupu prvotních součástek.

Fan 1 (standardní řemen) spotřeboval 119,836 kWh za šest měsíců 
Fan 2 (standardní řemen) spotřeboval 119,836 kWh za šest měsíců 
Fan 3 (Optibelt Red Power III) spotřeboval 91,664 kWh za šest měsíců

Při platbě 0,85 USD za 1 kWh zákazník 
ušetřil téměř 5 000 USD za první rok!

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.

Services

Products
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