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Další informace týkající se produktů určených na přepravu materiálu a dalších řešení společnosti 
BDI vám poskytne místní pobočka BDI.

Nadměrné opotřebení a poškození držáku na modulárním pásu 
způsobovaly věrnému zákazníkovi společnosti BDI – pekárně – velké 
starosti. Standardní UHMW vodicí lišta, kterou pekárna používala roky, 
nebyla přesně podle norem. Pekárna měla také potíže s třením, poruchami 
a opotřebením na krytu lišty ve spirálovém chladiči.

K poškození a následným prostojům docházelo přibližně každých osm 
měsíců. Ztráty v každém případě zahrnovaly tři dávky zkaženého cesta a 
dvě hodiny produktivity 48 zaměstnanců. 

Problém:

Společnost BDI pekárně doporučila, aby vyzkoušela produktovou 
řadu plastů Nolu od společnosti System Plast, která obsahuje UHMW 
impregnovaná tuhá maziva na snížení tření.  Na vodicích lištách byl použit 
produkt Nolu-S. Ve spirálovém chladiči zase Nolu-SR. 

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Pekárna odstranila poškození držáku na modulárním pásu a Nolu-S 
vykazuje podstatně menší opotřebení, než měl UHMW pás předtím. 
Vyměnilo se přibližně 610 metrů UHMW krytu lišty ve spirálovém chladiči 
za Nolu-SR. Následně bylo pozorováno snížení spotřeby elektrického 
proudu pohonu o 45 % a dále snížení koeficientu tření. Při používání Nolu-
SR bylo také zaznamenáno mnohem menší opotřebení pásu. Problémy s 
poruchami, prostoji a ztrátami ve výrobě se podstatně eliminovaly. Celkové 
uvedené úspory nákladů v pekárně činí 24 122,28 USD ročně!

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.
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Products
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