
Společnost BDI pomohla maloobchodnímu 
distribučnímu centru prořezat se přes 
nepořádek
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Další informace týkající se řetězových produktů a dalších řešení společnosti BDI vám poskytne místní 
pobočka BDI.

Na oddělení údržby národního maloobchodního distribučního centra v Ohiu 
byl nepořádek a zmatek. Technici údržby používali toto místo mimo jiné na 
řezání řetězů. Prostor zaplňovaly různé nástroje – včetně kladiva a razidla, 
brusného kotouče a ručního lámacího zařízení. Na tuto práci však nebyla 
vhodná žádná z těchto metod. Vznikly obavy o bezpečnost technických 
pracovníků, kteří s nimi pracovali, a řetěz se často zničil dříve, než byla 
vůbec nainstalován. Techničtí pracovníci trávili čas i hledáním menších 
nástrojů.

Problém:

Společnost BDI navrhla zákazníkovi instalaci zařízení EZ Breaker od 
společnosti Drives Inc., které se montuje na pult s řetězem a je vždy 
připraveno k použití. EZ BREAKER používá k současnému zatlačení obou 
kolíků přes oba plechy silný rozvod. To eliminuje chybu obsluhy, která by 
mohla ohnout plechy nebo kolíky, což by nakonec ztížilo instalaci řetězu.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Jelikož náklady na EZ BREAKER činily 1 108 USD (včetně tří lisovacích 
nástrojů), instalace se zasloužila o velmi dobré jméno a důvěru ve 
společnost BDI jako poskytovatele řešení. Řezání řetězů se pro techniky 
údržby stalo bezpečnější, rychlejší a jednodušší a jejich pracovní prostor 
je nyní uspořádaný a účelný. Podnik si od té doby objednal od společnosti 
BDI několik větších projektů na řetězy.

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.

Services

Products
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