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Det er en stor og krævende opgave at overtage en virksomhed og få de to organisationer 
til at spille sammen. Men efter at BEMA overtog Ferreo i efteråret 2018, kan både vi og nye 
og eksisterende kunder se, hvordan foreningen af de kompetencer, der ligger i BEMA og 
Ferreo, kan komme vore kunder til gavn.

Vi oplever, at vi får projekter både som ordrer og til fremtidig levering, hvor vore fælles 
kompetencer kommer i spil. Det er ikke bare 1+1, der giver 2, men i stedet 3 eller mere – til 
gavn for såvel vore kunder som for BEMA.

Fra Ferreo fulgte tre nøglemedarbejdere med over i det nye regi – Frank Nielsen, Henrik 
Bebe og Rasmus Schou Nielsen. De spiller godt sammen med BEMAs rutinerede med-
arbejdere, og den sammensmeltning af kompetencer skaber nu mange fordele for vore 
kunder.

Ferreo er nu et varemærke i BEMA regi, og det betyder, at alle ordrer og alle indkøb håndte-
res under BEMAs CVR-nummer.

Selv om vi stadig møder kolde vinde og skarp forårssol, nærmer vi os hastigt sommeren. 
Der er god aktivitet på værkstedet – men vi har stadig plads til opgaver fra jer og er glade 
for alle henvendelser.
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TRANSPORT AF IS - OGSÅ EN SAG FOR EN SNEGL
BEMA har leveret en transportløsning til et lakseslagteri, hvor der i sagens natur er brug for, at 
fiskeprodukterne bliver holdt kolde.

Sneglesystemet består af 6 meter trugsnegle med selvbærende sneglerotor til transport af 
skælis til brug i slagteriet. For at mindske energitab og dermed sikre, at isen forbliver nedkølet, 
er sneglene isoleret på ydersiden.

Da vi har at gøre med is, der anvendes i fødevareindustrien, er hele sneglesystemet fremstillet 
i rustfrit stål (1.4301 / AISI 304). BEMA er certificeret til at producere efter kravene til fødevare-
industrien og har stor erfaring i rustfri produktion, som nu yderligere er styrket med overtagel-
sen af Ferreo.

Det løbende vedligehold af sneglene er gjort enkel, da de er forsynet med hængslede låg, der 
nemt vippes op, så sneglene kommer fri til rengøring og servicering.

HUSK
• At BEMA er komplet leverandør af spiraler samt vin-

dings- og spiralsegmenter, herunder koniske vindinger.
• Vi leverer alle typer sneglerotorer og er blandt marke-

dets ledende inden for transportsnegle konstrueret til 
ethvert formål.

• Vi leverer alt efter individuelle kundespecifikationer. Vi 
producerer efter ordre, hvilket giver maksimal kundetil-
pasning, og er til enhver tid lagerførende på sliddele.

• Vi står klar til at hjælpe, hvis der skulle opstå drifts-
problemer. 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
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, rådgiv-
ning 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

NY PRESSE TIL KRAFTIGERE 
HARDOX VINDINGER
Vi har udviklet en ny presse, så vi kan levere endnu 
kraftigere, koldpressede vindinger i Hardox kvalitet. Vi 
kan nu fremstille Hardox vindinger i op til 1.230 mm i 
yderdiameter og med en godstykkelse på 15 mm i 360o.

Det er en specialkompetence hos BEMA at fremstille 
koldpressede Hardox vindinger, og vores løsning er unik. 
Med den nye presse udvider vi vore muligheder for at 
tilbyde større segmenter til heavy duty applikationer.


