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NYT FRA BEMA
I 2018 fortsatte vi hos BEMA den spændende rejse, som vi løste billet til for mange år siden,
men som de senere år har fået mere og mere fart på. I 2017 overtog vi virksomheden ACTA
Recycling, og her i efteråret 2018 har vi haft mulighed for at overtage Ferreo A/S. Ferreo
er specialister i produktion af procesudstyr i rustfrit stål. Vi har rykket det hele ind på vores
adresse i Haderslev. Læs mere om Ferreo, og hvad overtagelsen betyder for jer som kunder, i nyhedsbrevet herunder.
I januar får vi også opdateret vores hjemmeside, www.bema.as, og her vil du kunne læse alt
om Ferreo og de nye muligheder, overtagelsen giver jer og os. Vi har også været så heldige
at møde rigtig mange af vores kunder og potentielle kunder på årets messer. Vi har været
afsted både i Danmark og i Sverige. Vi er utrolig glade for den direkte dialog, som vi får med
kunder, samarbejdspartnere og andre på disse udstillinger.
Vi vil gerne ønske alle kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser
frem til at møde jer også i det nye år.

BEMA HAR OVERTAGET FERREO A/S

HUSK

Vi har overtaget alle aktiviteter i maskinfabrikken Ferreo
A/S, som hidtil har haft til huse i Bjert ved Kolding. Nu er
produktionen flyttet til BEMA’s adresse i Haderslev. Også
en del medarbejdere er rykket med. Overtagelsen er rent
juridisk effektiv pr. 12. november.

•

”Med overtagelsen vil vi kunne udnytte vores produktionsanlæg i Haderslev på den bedste måde, og BEMAs og
Ferreos håndværkere supplerer hinanden, så vi sammen
kan løfte hele paletten af opgaver. Samtidig kan vi styrke
det samlede produktionsflow og udnytte styringsværktøjerne bedre til fordel for vores kunder”, siger adm. direktør
Jørgen Strøm, BEMA A/S.
Blandt andet er BEMA A/S ISO-9001 certificeret, og Ferreo
kommer dermed også til at arbejde efter denne standard.
Overtagelsen vil give muligheder for nye produktionsområder, hvor vores respektive ekspertise kan skabe ny synergi. Med overtagelsen af Ferreo får vi etableret et helt produktionsområde alene til løsninger i rustfrit stål.

•
•
•
•
•

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!

Der leveres procesudstyr i rustfrit stål til industrien, og der arbejdes efter en sekstrins model
under navnet Steel Performance. Alle produkter er kundetilpassede og udvikles i et tæt samarbejde med kunden. Produktsortimentet er ganske omfattende og omfatter både klassiske produkter som tanke, inddampere og varmevekslere til mere specielle løsninger som fluidbeds,
tørrekamre, cykloner og tryktanke.
I denne sammenhæng vil BEMA kunne levere rustfrie komponenter til ovenstående typer af
anlæg.
Fra årsskiftet 2018/19 har BEMA etableret selvstændig rustfri produktion. Sammen med vores
godkendelse til fremstilling mod EU-forordning 1935/2004 kan vi tilbyde vore proces/fødevarekunder komplette sporbare løsninger.
Udvikling, konstruktion og fremstilling af sneglekomponenter, transportsnegle og
transportsnegleløsninger fortsætter uændret.

KONTAKT

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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