
KNOWLEDGE BASE

Contactați 
sucursala BDI 
locală pentru mai 
multe informații 
despre renovarea 
echipamentelor și 
alte Soluții BDI. 

Arborii de transmisie au fost renovați la un cost pentru fabrică de 718.75 
USD fiecare. Până în prezent, BDI a renovat 88 de piese, realizând 
economii de 85.250 USD în total în 2012! Mai mult, arborii de transmisie 
renovați pot fi livrați într-o săptămână, ceea ce reduce timpul de instalare 
și numărul arborilor de transmisie de rezervă care trebuie transportați în 
magazie.

BDI economisește bani pentru clienți din întreaga lume, 
oferind soluții de renovare a arborilor de transmisie:  
• Alte exemple de economii de costuri realizate de clienții BDI: 
  Mină de cărbune din nord-estul SUA: Aproximativ 140.000 USD 
  anual în urma reconstruirii de către BDI a arborilor de transmisie și 
  a echipamentelor de prelucrare

• Unitate de procesare a metalelor din Vestul mijlociu al SUA: 
   3.104 USD pentru un singur arbore de transmisie reconstruit

SUCCESUL ESTE ACUM 
MAI SIMPLU:

BDI a prezentat inginerului responsabil cu 
atelierul de lucrări la caroserii un plan de 
renovare a arborilor de transmisie uzați. BDI 
s-a ocupat de curățarea arborilor de transmisie 
și de strângerea și înlocuirea tuturor pieselor 
desprinse sau uzate. Roata din uretan uzată 
de la capătul arborelui de transmisie a fost apoi 
re-turnată, iar arborele de transmisie a fost 
returnat în stare ca nouă, gata de reinstalare.

SOLUȚIA:

PROBLEMA
O fabrică de asamblare auto din Michigan rebuta arborii de transmisie utilizați sau încerca să înlocuiască anumite 
componente ale celor instalați la dispozitivele sale de ridicare Skid-Lift deoarece erau complet uzați la capete. 
Cumpărați în stare nouă, arborii de transmisie costau fabrica aproximativ 1.700 USD fiecare, iar instalarea dura până 
la șase săptămâni. Fabrica avea aproape o duzină de arbori de transmisie uzați care doar adunau praf, plus alții noi în 
magazie. (Cumpărau aproximativ 100 de arbori de transmisie noi în fiecare an.)

BDI  realizează economii 
pentru un client din sectorul 
asamblării auto


