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Tak fordi du kiggede forbi
Vi har igen i oktober i år deltaget på HI-Messen i Herning. Tak til alle de besøgende, som kiggede 
forbi vores stand – det var en fornøjelse at møde den store interesse for vore produkter.

I dette nyhedsbrev kan du læse om emballering af produkterne. Måske et lidt overset emne, men 
noget, det er vigtigt at få styr på. Læs også om nogle af vore seneste rustfri projekter samt udviklin-
gen inden for komponenter.

God fornøjelse!

NOVEMBER 2019



VIGTIGT MED DEN RIGTIGE EMBALLAGE
Når vi har fremstillet en rotorløsning til en kunde, er det vigtigt, at den kommer uskadt og 
fejlfri frem. Korrekt emballering er derfor en væsentlig opgave. Vi opfordrer til, at vi allerede 
tidligt i processen får aftalt, hvordan den færdige løsning skal leveres – så kan vi bygge den 
rigtige emballage til den fra starten. Det gør leveringstiden kortere, og vi er sikre på, at varen 
bliver afsendt på den bedste måde.

BEMA er certificeret til at håndtere ISPM-træ, som er træ, der er behandlet, så der ikke er 
risiko for, at det rummer skadedyr eller svampe, som kan skade træer i skove, parker og ha-
ver der, hvor varen sendes hen. Vi er certificeret til at mærke træet med eget ISPM-nummer, 
og vi bygger emballage til alle former for fragt – lastbil, container og fly. Snak med os tidligt i 
forløbet, så emballagen passer præcist til produkt og transportform.

SPÆNDENDE RUSTFRIT PROCESUDSTYR
Arbejde i rustfrit stål fylder stadig mere hos os, og vi har for eksempel i foråret løst en større op-
gave, hvor der indgår ikke mindre end tre forskellige opgaver, alle udført i rustfrit stål.

Projektet omfatter 2 excentriske tanke, en condenser unit samt en inddamper. Vi er rigtig stolte af 
disse projekter, som viser, at vi kan fremstille rustfrit procesudstyr med den højeste finish.



KOMPONENTER – LØSNINGER TIL ALLE BEHOV
Komponenter er en vigtig del af produktionen 
hos BEMA. Elementer, som indgår i en løsning, 
og som kunden kan have brug for at bestille 
igen i takt med, at slitage gør det nødvendigt at 
udskifte delene.

Vi fremstiller således alle former for sneglero-
torer. De to eksempler, vi trækker frem her, er 
en større konisk rotor, som bruges til at indføre 
biomasse, og en lille konisk rotor, hvor der stilles 
meget store krav til tolerancer. 

Sneglerotorerne fremstilles i både almindeligt 
stål og rustfrit stål. De får alle et unikt varenum-
mer, som betyder, at de hurtigt kan fremstilles 
igen, hvis der bliver brug for det.

Alle typer vindinger
Vi fremstiller ligeledes alle typer vindinger – såvel cylindriske som mere komplekse, koniske vindin-
ger eller vindinger med udskæringer. Et af vore specialer er store vindinger i Hardox og lignende 
materialer.

Vi ved, at præcise vindinger reducerer den tid, der skal bruges på opsvejsning af sneglerotoren. 
Præcise vindinger mindsker omkostningerne! Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre vores 
produktion af vindinger, så de passer optimalt, når de skal svejses på kernerøret.

Vi har et stort sortiment af standardvindinger. Dertil kommer, at vores engagerede teknikere og 
produktionsmedarbejdere er klar til at frembringe netop de vindinger, som I har behov for til jeres 
anlæg.

Kontakt os med forespørgsler på:

• Rustfrit procesudstyr
• Sneglemaskiner
• Sneglerotorer
• Sneglevindinger



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 fremstiller rustfrit procesudstyr og har separat hal til 
formålet med specialuddannede medarbejdere.

• 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, rådgivning 
og specifkation af den transportløsning, der dæk-
ker jeres krav.

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


