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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!
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Hvis du har fuldstændigt styr på, hvilken type snegl, du skal bruge, hvor tykt stålet i vindingerne skal være, om de skal forstærkes med Hardox, være syrefaste eller du har tjek på
alle de andre tekniske detaljer – ja, så ringer, eller du skriver du bare til BEMA, og vi leverer
det, du skal bruge. Det er nemt, enkelt og lige ud ad landevejen.
Men virkeligheden er nu ofte, at vore kunder har brug for råd og vejledning. Det vil vi rigtig
gerne hjælpe med! Hos BEMA oplever vi en stigende efterspørgsel efter serviceydelser
vedrørende vore produkter. Det er med til at give tryghed hos kunderne, når vi bidrager med
en høj grad af rådgivning, vejledning eller praktisk bistand.

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.

BEMA A/S
Bredholm 3, 6100
Haderslev, Denmark
T: +45 7452 1621
F: +45 7452 6050

Det kan både være i forbindelse med vedligehold eller udskiftning af dele i et eksisterende
anlæg, ved etablering af nye løsninger eller ved montage i et anlæg. BEMA kan bistå med
en lang række af serviceydelser – fx:
•
Vi kan tage ud og måle en sneglerotor op. Det er med til at sikre den rigtige løsning i
første forsøg, så levering og montage sker så effektivt som muligt.
•
Vi har egen konstruktionsafdeling, som kan tegne sneglerotoren op. Igen en sikkerhed
for, at løsningen er den rette til behovet.
•
Vi kan bistå med alle typer af beregninger omkring snegletransport.
•
Er der brug for udskiftning, kan vi sende vore velkvalificerede montører ud til jer,
hjælpe med at tage en sneglerotor ud og fremstille en ny på vort værksted.
•
Vi kan også bistå med at montere færdige snegle ude hos vores kunde og dermed
være med til at sikre, at løsningen fungerer, som den skal – fra starten.
•
Vi servicerer transportsnegle ude på stedet.
•
Vi opmåler en komplet løsning på stedet og fremstiller derefter et komplet transportanlæg i vort værksted. Det giver maksimal sikkerhed for en hurtig og effektiv montage af
anlægget, så det hurtigt er i drift.

KOMPONENTER ER VORES SPECIALE
BEMA leverer alle typer af vindinger, spiralsegmenter og komponenter til alle typer sneglerotorer og transportører. Det betyder, at du som kunde kan samle dine indkøb af rotorer og
komponenter ét sted og dermed opnå den bedste service. Også ved mindre behov for enkeltkomponenter er det den bedste løsning.
Ved at handle med os, handler du med folk, som har opsamlet årelang erfaring inden for netop
dette specielle område.
Vi lægger stor vægt på at have
den nødvendige ekspertise
inhouse, også når det gælder de
mere komplicerede løsninger.
Det er vores egne teknikere og
ingeniører, som formår at omsætte de særlige krav i velfungerende snegleløsninger, der fx kan
fungere optimalt sammen med
særligt ætsende, slidende eller
varme medier. Det er et spørgsmål om det rigtige materialevalg
og de rette fremstillingsmetoder.
Men lige så vigtigt er den direkte
dialog, som er en del af det at
have egne folk på alle pladser.

FERIETID
Sommeren er over os, og alle har travlt
med at blive klar til ferien.
Hos BEMA holder vi ferielukket i uge 29,
30 og 31.
Rigtig god ferie - vi ses i august.

