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

Ložiska SmartLUBE garantují pohyb 
sedadel v automobilce

Sedadlová linka v automobilce měla neustále problémy s horními 
dopravníkovými válci. Linka obsahovala 400 válců a ložiska každého z nich 
vyžadovala každodenní sledování personálem kvůli nadměrné hlučnosti 
a riziku selhání. Když se našlo vadné ložisko, údržbář ho musel postříkat 
mazivem nebo ho vyměnit. Továrna strávila každý týden pět hodin údržbou 
horního dopravníku linky, což stálo 65 dolarů na hodinu plus cenu použitého 
maziva.

Problém:

Společnost BDI dodala továrně nový design ložiska se šestihranným vnitřním 
kroužkem a SmartLUBE HP. Současně používané válce nepotřebovaly žádné 
úpravy. Továrna vyměnila všech 1 060 ložisek během červencové závodní 
dovolené.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Během čtyřtýdenního zkušebního provozu nových ložisek továrna 
nezaznamenala žádné problémy. Čas potřebný na údržbu se výrazně zkrátil, 
a tím se uvolnil personál pro úlohy s větší přidanou hodnotou. Hlučnost se 
snížila asi o 30 decibelů. Rovněž se odstranil nepořádek ze sprejového 
maziva, náklady na likvidaci odpadů a bezpečnostní rizika.

Roční úspora (práce a materiál) byla 16 250 USD.



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.
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Products
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