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Hydraulická úprava otvírá novou éru 
vyklápěče těsta v pekařském závodě 

Velká pekárna na jihovýchodě USA používala na vykládání tisíců 
kil těsta z mixéru do válecí nádrže zastaralé sklápěče. Jelikož byly 
sklápěče ze 40. let minulého století pro předpisy FDA už dědečky, 
jejich věk se začal projevovat. V závodě byly kvůli jejich údržbě 
každý týden dvou- až tříhodinové prostoje a k tomu v případě 
poruchy pravidelné osmihodinové intervaly na opravu. Změna na 
modernější model byla nevyhnutelná.

Problém:

Technik závodu zavolal společnosti BDI a požádal je o návštěvu 
pekárny, aby zhodnotili situaci. Člen týmu specialistů společnosti BDI 
na hydrauliku zašel spolu se zástupcem místní pobočky do závodu. 
Specialista zjistil, které hydraulické komponenty jsou zapotřebí, 
a navrhl hydraulický agregát na míru s použitím komponent, 
které prodává společnost BDI a které obsahovaly hydraulický olej 
používaný v závodě, vhodný do potravinářských zařízení. FloTork, 
divize společnosti Moog, dodala dostatečně velký rotační pohon pro 
manipulaci s těžkým těstem. Technici v závodě navrhli a nainstalovali 
příslušnou montážní plošinu. V rámci řešení na míru vyměnila 
společnost BDI i zastaralé závitové soukolí a drahé velké hnací kolo. 

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Závod má nyní spolehlivý systém pro přepravu těžkých nákladů těsta 
a všechny náhradní díly jsou standardní a snadno dostupné. Kromě 
toho se snížila možnost kontaminace produktů a nyní je zařízení v 
souladu s platnými předpisy FDA pro gastro provozy.

Roční úspora na ceně práce je přibližně 

11 500 USD, plus součástky.

Technická úspora = 5 000 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 and 
reduce 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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