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Nyt fra BEMA
Vi vil gerne dele vores verden med jer – derfor dette nyhedsbrev, hvor vi nogle gange om året vil fortælle om
produkter og løsninger. BEMA bygger på fleksibilitet, tilpasning til netop jeres behov, akkurate leverancer og en
driftssikker efterservice. BEMA er en dansk maskinfabrik, og vi producerer vores løsninger i Danmark.
Vi opererer med korte leveringstider på kundetilpassede løsninger, og vi kan kombinere engineering og
produktion under samme tag. Vi kan udarbejde tekniske løsninger såvel før produktion som under produktion for
at sikre den bedste og korrekte kundeløsning. Vi er tæt på vore kunder – det betyder hurtige svar på
forespørgsler og løsninger tilpasset netop jeres behov, leveret med den fleksibilitet, der gør det nemt for jer at
få anlæg og produktion til at fungere optimalt. Og så er vi på pladsen, hvis der er brug for hjælp.
Kundetilpassede løsninger betyder også, at I ikke skal gøre andet end montere den snegl og de komponenter,
som vi leverer.
Vi har været der, målt og tilpasset, så det vi leverer, er det I skal bruge. Det betyder hurtig montage, I bliver
færdige til tiden og kommer rettidigt i gang med den produktion, der sikrer jeres indtjening.

Kvalitet til fødevareindustrien
BEMA er leverandør af hjertet i en af kødindustriens vigtigste
maskiner, kødhakkere. Vi leverer komplette rotorstammer i
form af specialvindinger opsvejset på rotorstammen, og med
den krævede finish i form af slibning og færdiggørelse.
Ved levering er rotorstammen klar til at blive monteret i den
færdige maskine. Vore OEM-løsninger er leveret til en række af
de største aktører på området. Det betyder, at vi er i stand til
at overholde de særlige krav, denne del af fødevareindustrien
stiller til maskiner af højeste kvalitet.
De store industrielle kødhakkere håndterer typisk store frosne
kødblokke som råvare til produktion af færdigformede
burgerbøffer m.v. Opgaver, der stiller enorme krav til sneglene
om styrke, transportevne og præcision i forarbejdningen. Krav,

vi er stolte af at honorere hos BEMA.
Læs mere

Fordelersnegl letter rengøring og mindsker spild
Transport af råvarer i et beskidt industrielt miljø, hvor
man alligevel skal overholde fødevarenormerne. Det er
en af de opgaver, vi har løst for en fiskemelsfabrik,
med en løsning, der reducerer råvarespild og mindsker
rengøringsarbejdet.
Løsningen består af en fuldsvejset snegletransportør,
som består af to snegle: En løftesnegl, som
transporterer fiskemelet op og en fordelersnegl, som
fordeler melet til to transportbånd. Løsningen med
fordelersnegl betyder, at vi kan undgå at montere et
skydespjæld, men i stedet montere et lukket, ekstra
sneglehus. Det gør løsningen helt tæt, så vi undgår, at
der spildes fiskemel.
Effekten er mindre spild og lettere rengøring – kort sagt en mere effektiv løsning med overskuelig
tilbagebetalingstid.

Husk…
At BEMA leverer alle typer af vindingssegmenter og spiraler.
Vi er specialister i koniske vindinger
At vi leverer sneglerotorer - Alt efter individuelle
kundespecifikationer, som sliddele fra lager og efter ordre. Vi
bistår, hvis der opstår nedbrud på maskineri, altid med stor
fleksibilitet.
Vi har egen konstruktionsafdeling – vi løser alle
transportbehov med snegle, fra idé til færdigt resultat.

Kontakt os
Kontakt BEMA på mail: info@bema.as eller telefon: +45 74 52 16 21.
Vores dedikerede medarbejdere er klar til at hjælpe med afdækning af jeres behov, rådgivning og specifkation af
den transportløsning, der dækker jeres krav.
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