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Nyt fra BEMA
 
Der er lyse og længere dage inden for rækkevidde, og så er det bare afsted ud på skovstier og småveje med
hunden i snor. Den har god energi, og det skyldes sikkert, at du giver den det bedste foder. Det er vi hos BEMA
med til at sikre – vi har nemlig lige leveret et blande- og udmadningsanlæg til petfood, som matcher kravene til
fødevareindustrien. Læs mere om det specielle anlæg nedenfor.
 
Hos BEMA har vi alle funktioner inhouse – fra rådgivning, udvikling over produktion til montage. Ideen er at være
tæt på jer som kunder og gøre dialogen nem og fleksibel. Den daglige kontakt har vi nu styrket med Hanne
Hertzum som intern sælger. Hun støtter op om vores eksterne sælgere og kan være med til at fjerne alle
knaster på vejen fra salg til levering. Læs om Hanne Hertzum lidt senere i dette nyhedsbrev.
 
Vi ønsker jer alle et godt forår med udvikling og spændende arbejdsopgaver. Vi er klar til at løse vores del af
dem – både når det gælder komponentsalg, udvikling af sneglemaskiner og montage af samlede løsninger,
som kan løse netop jeres behov.

Kæledyrene fortjener det bedste
Fido og Mussi skal have det godt – ja, bedre end nogensinde,
synes alle, som har dem. Det betyder, at der stilles høje krav til
kvalitet for dyrefoder. Det er vi hos BEMA med til at sikre med
en ny maskine, vi netop har leveret til en fabrik, der fremstiller
petfood til hunde og katte.
 
Anlægget kombinerer bufferlager med transport- og
mikserfunktion, så dyrefoderet er klar til at blive madet ud til en
pumpe, når det har været gennem maskinens behandling. Det
mindsker behovet for ekstern lagerplads, at blandeanlægget i
sig selv indgår som buffer.
 
Udmadningen til pumpen fungerer med to udtræksskruer med
en diameter på 275 mm. De er i indgreb, så foderet klemmes
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ud ligesom i en mayonnaisetube. Indgrebet løses ved, at de to
udtrækssnegle er fremstillet med et tandhjul imellem sig. Selve
blandesneglen har en diameter på 985 mm. Pumpestationen
kan hurtigt løsnes fra udløbet og drejes til side, således det er
muligt at komme til at rense sneglene i udløbsdelen. Hele
maskinen er et eksempel på, at BEMA kan håndtere alle
processer fra konstruktion til færdigt produkt, hvori der er
involveret tidskrævende arbejdsprocesser, der skal sikre krav til
fødevarekvalitet.
 
”Vores smede har pudset og poleret, og alle indre overflader er behandlet, så der ikke kan gemme sig gammelt
foder og dermed bakterier i grater og lunker. Vores viden om, hvordan man laver udstyr til at behandle
menneskeføde, kommer også de firbenede venner til gode”, siger Ronny Bæk, BEMA.
 
 

Læs mere

Tæt på kunderne – både i marken og derhjemme
Hele ideen ved at have produktionen herhjemme, med vore egne
udviklingsteams og alle kompetencer inhouse, er, at vi kan være
tæt på vore kunder og rådgive dem virkelighedsnært og ordentligt.
Nu styrker vi den del endnu mere. Vi har nemlig ansat Hanne
Hertzum som intern sælger. Hanne tager sig af ordrebehandling og
opfølgning, så vores kunder får det, de ønsker, så præcist og
korrekt som muligt. Hanne har 40 års erfaring inden for jern- og
metalvirksomhed. Det er en virkelig kapacitet, vi har fået i huset.
 
Hanne er daglig sparringpartner og back up for vores eksterne
sælgere Lars Rask Lambertsen og Ronny Bæk, som mange af jer
har mødt eller snart kommer til at møde. Tilsammen er de et rigtig
stærkt team, der lever og ånder for at være sammen med
kunderne og løse snegleopgaver.

Komponenter efter ordre
Som et alternativ til vindinger i Hardox kan BEMA fremstille
vindinger med påsvejst hårdmetal. Pladerne er sandwich-
plader, hvor den ene side er almindeligt stål, hvorpå der
påsvejses et lag af hårdmetal typisk med chrom carbider.
Chrom carbider har i visse situationer fordele, som Hardox ikke
kan honorere. Her tænkes særligt på abrassivt slid. I de fleste
tilfælde kan vi fremstille vindingerne uden, at
hårdmetallet brækker af. Fordelen er, at de efterfølgende
processer med at påsvejse hårdmetal bliver reduceret.
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Vi er begyndt at fremstille disse vindinger både efter ordre og i
et vist omfang til lager. Vi tager dog et vist forbehold for
geometrien i den ønskede komponent. Kontakt os for at høre
nærmere om mulighederne.

Læs mere...

Husk…
At BEMA er komplet leverandør af spiraler samt vindings-
og spiralsegmenter, herunder koniske vindinger.
Vi leverer alle typer sneglerotorer og er blandt
markedets ledende inden for transportsnegle
konstrueret til ethvert formål.
Vi leverer alt efter individuelle kundespecifikationer. Vi
producerer efter ordre, hvilket giver maksimal
kundetilpasning, og er til enhver tid lagerførende på
sliddele.
Vi står klar til at hjælpe, hvis der skulle opstå
driftsproblemer. Kontakt os, og vi går på opgaven med
stor fleksibilitet.
Vi har egen udviklings- og konstruktionsafdeling og
derudover alle led i produktionspressen in-house. Det
gør os til en kompetent partner også for jer.

 
Alt sammen sikrer dette, at vi kan løse alle transportbehov med snegle, fra idé til færdigt resultat. Vi har
udvikling og produktion i Haderslev, og det betyder, at vi er tæt på dig, når løsningen til dig skal udvikles og
produceres – også hvis det brænder på!
 

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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