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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.
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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!

VELKOMMEN TIL EFTERÅRETS UDSTILLINGER
Efteråret er messetid i vores branche. Du kan derfor møde os på de danske udstillinger
Foodtech i Herning fra 13. – 15. november (stand J7202) og Ajour i Odense den 29. og 30.
november (stand 3001).
Desuden deltager vi på Elmia Subcontractor i Sverige fra den 13. – 16. november (stand B
11:22).
Foodtech er årets store udstilling for fødevarebranchen, og vi er stolte af, at vi deltager her.
Det kræver stor indsigt og evne til at producere i den bedste kvalitet i blandt andet rustfrit
stål, hvis man vil levere til fødevarevirksomhederne. BEMA har alle krævede certificeringer
til at levere til fødevaresektoren, og vi har allerede dokumenteret, at vi kan leve op til dem
med flere spændende løsninger til fødevarevirksomheder i hele Europa.
Ajour arrangeres af Maskinmestrenes Forening, og fokus ligger for eksempel på løsninger
til kraftvarmeværker, flytning af råvarer i industrielle anlæg og lignende. Også her er vi på
banen med vores rotorer, som er installeret i et bredt spektrum af industrielle anlæg.

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

Elmia Subcontractor er Sveriges største industrievent, som samler 1.200 udstillere fra hele
verden og især henvender sig til vores komponentkunder. Vi glæder os til at se dig på udstillingerne – kom forbi til en kop kaffe og en snak om, hvad vi kan gøre for jer!

KOMPLET LØSNING TIL TRANSPORT AF ASKE
Vi har leveret et komplet system til transport af aske i et kraftvarmeværk, hvor BEMA har løst
samtlige opgaver hermed.
Løsningen omfatter komplette snegle, heat tracing, isolering og installation på stedet. BEMA
kan sammen med sine maskiner tilbyde installation af disse.
Sneglerotorer er den mest hensigtsmæssige løsning til asketransport, fordi de slides mindre
end andre transportørløsninger, så vedligeholdelsen er enklere og billigere, og jeres anlæg har
færre timer med driftstop.
Rotorerne er monteret i en selvbærende konstruktion, således der ikke skal bruges mellemlejer. Rotorerne er monteret i et lukket system, hvor bl.a. flangebæringer er flyttet bort fra
sneglehuset, så der ikke forekommer støvgener – og det hele er naturligvis malet i kundens
farver, så anlægget passer til resten af kraftvarmeværkets installationer.

KOMPONENTER OG KOMPLETTE LØSNINGER TIL
FØDEVAREINDUSTRIEN
Med et ISO 9001 certifikat og en godkendelse fra Fødevareministeriet i baglommen
har vi gennem de seneste år kunnet matche
fødevareindustriens høje krav og leverer både
komplette løsninger og enkeltkomponenter
til denne sektor. Her betyder de store krav til
blandt andet
hygiejne, at tingene skal være i særklasse.
Perfekt svejsearbejde
Et godt eksempel på en komponentleverance
til fødevareindustrien er disse to rotorer. De
er fremstillet af rustfrit stål og har været gennem en forædlingsproces, så de opfylder kundens
specielle krav. Efter svejsning er de blevet slebet. Selve svejsearbejdet er udført efter højeste
standard. Det kræver de bedste håndværkere, hvis man skal svejse på dette niveau i rustfrit
stål. Dem har vi heldigvis ansat hos BEMA!
Nænsom transport af fødevarer
Til en fødevarevirksomhed har vi leveret dette komplette anlæg, der rummer to tanke, hvor
råvarerne førstebehandles, og hvorfra de nænsomt transporteres videre ved hjælp af et rotorsystem, til videre bearbejdning i anlægget.
Hvis du vil i dialog med os om, hvad vi kan tilbyde din virksomhed inden for såvel delkomponenter som komplette løsninger – så tag kontakt til produktchef Ronny Bæk, på direkte telefon
73 20 20 62.

