
KNOWLEDGE BASE

Contactați 
sucursala BDI 
locală pentru mai 
multe informații 
despre analiza 
produselor și alte 
Soluții BDI.

Fabrica dispune acum de un sistem fiabil pentru transportul 
cantităților grele de aluat și toate piesele de schimb sunt 
standard și ușor disponibile. În plus, s-a redus astfel posibilitatea 
de contaminare a produselor și fabrica îndeplinește în prezent 
cerințele actuale ale reglementărilor FDA privind instalațiile 
alimentare.

Economiile anuale cu mâna de lucru sunt de aproximativ
11.500 USD, plus piesele. Economii de proiectare = 5.000 USD.

SUCCESUL ESTE ACUM MAI SIMPLU:

BDI a primit un apel de la inginerul fabricii, care i-a solicitat o vizită 
la fața locului pentru a evalua situația. Un membru al echipei de 
experți BDI în echipamente hidraulice și pneumatice a însoțit 
reprezentantul sucursalei locale la fabrică.
După ce a stabilit care erau componentele hidraulice necesare, 
expertul a proiectat o unitate de putere hidraulică personalizată 
cu componente de la furnizorii BDI, care au inclus un ulei hidraulic 
standard pentru utilizare industrială, de calitate alimentară.
FloTork, o divizie a Moog, a furnizat un actuator rotativ suficient 
de mare pentru a face față cantităților de aluat cu greutate mare. 
Inginerii fabricii au proiectat și instalat platforma de montare 
însoțitoare. În cadrul configurației personalizate, BDI a înlocuit, de 
asemenea, transmisiile cu angrenaje cu melc deschise devenite 
desuete și roțile dințate mari costisitoare.

SOLUȚIA:

Clientul nostru, o brutărie importantă din sud-estul SUA, folosea vagonete basculante de epocă pentru a 
descărca mii de kilograme de aluat dintr-un mixer într-o cuvă rotativă. Chiar dacă vagonetele basculante din 
anii 1940 erau scutite de cerințele de în conformitate cu reglementările FDA, începuseră să-și arate vârsta. 
Fabrica se confrunta cu perioade de nefuncționare de două până la trei ore în fiecare săptămână pentru 
întreținerea acestora și erau necesare în plus intervale regulate de opt ore pentru reparații atunci când se 
defectau. Modernizarea devenise inevitabilă.

PROBLEMA

Modernizarea prin echipamente 
hidraulice dă o nouă viață 
vagonetelor basculante utilizate 
pentru aluat într-o brutărie


