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Det bliver dejligt at møde jer igen!
Vi gider ikke snakke mere om det der, I ved nok, som har styret alles liv de sidste par år. Så vi nø-
jes med at sige, at vi glæder os rigtig meget til at møde jer alle, nu da vi kan komme ud på messer 
og udstillinger igen.

Læs nedenfor om, hvor I kan møde os i den næste tid – vi håber at se mange af jer, både nye og 
eksisterende kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Som så mange andre virksomheder har vi haft forrygende travlt i den forgangne periode. På 
mange måder er aktiviteten i samfundet betydeligt højere, end mange havde forventet, og vi kan 
også se, at Nationalbanken netop har opskrevet forventningerne til årets vækst. Det er glædeligt 
for alle, også selv om vi udmærket ved, at ikke alle er kommet lige nemt gennem de sidste par års 
’undtagelsestilstand’.

Messer og udstillinger i efteråret
HI-messen i Herning: Vi deltager i dansk industris store udstillingsvindue, HI Messen i Herning, fra 
den 5. oktober til 7. oktober. Kom forbi vores stand J7201 og få seneste nyt om udviklingen inden 
for snegle, rotorer og komplette løsninger. Her udstiller vi også ACTA produkter, der henvender sig 
til genvindingsindustrien, genbrugspladser og andre indenfor dette område, der er i forrygende
udvikling.

Elmia Subcontractor i Jönköping: På messen den 9. november til 12. november præsenterer vi 
projekter og vores muligheder for at indgå i projekter sammen med andre med vores komponenter, 
vindinger og komplette snegleløsninger. Kig forbi og hør mere om, hvad vi kan tilbyde. Stand: B06:93

Ajour i Odense: Erhvervskonference og udstilling for maskinmestre m.fl. i Odense den 25.-26. 
november. Kom forbi og hils på.
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KOMPLET ANLÆG TIL SLAMTRANSPORT
Slam fra rensningsanlæg er et restprodukt, som ikke er særlig rart at arbejde med. Spredt på 
markerne som gødning kan det genere omgivelserne, og det er vandholdigt og derfor svært 
at brænde af i kraftvarmeanlæg, som man også har forsøgt sig med.

Nu er det første anlæg etableret, hvor spildevandsslam ved hjælp af damptørring og pyro-
lyse omdannes til såkaldt biokoks. Det er en værdifuld gødning, som er nem at håndtere. 
Processen fjerner vandindholdet i slammen og eliminerer miljøskadelige stoffer som mikro-
plast og medicinrester.

Vi har leveret en integreret løsning til transport af slam i anlægget, hvor det undergår pyro-
lysebehandlingen. Sammen med Aquagreen, der har leveret den samlede løsning, har vi 
designet rotorløsningen. BEMA har stået for fremstilling af hele rotorløsningen, samling og 
prøvekørsel af alle rotorer i vores prøvestand.

Hele løsningen er udført i rustfrit stål for maksimal slidstyrke og modstandsdygtighed over for 
de kraftige stoffer, som slam indeholder.

SNEGLEROTOR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN
Til en kunde i fødevareindustrien har vi leveret en komplet slebet sneglerotor, som indgår i deres 
anlæg og bruges til transport af råvarer. Bemærk, at der er særligt høje krav til materiellet i føde-
vareindustrien. I dette tilfælde er der krav om ekstremt glatte overflader og krav til præcision af 
tolerancer for at sikre korrekt funktion.

Sneglerotoren er Ø 75 mm, udført i rustfrit stål 1.4301. den er fuldsvejset og efterfølgende slebet, 
så den er totalt glat, så der ikke kan sætte sig rester af råvarer nogle steder.

BEMA har varetaget alle processer fra design til produktion og færdiggørelse og kan derfor sikre 
det endelige resultat.



SPECIALVINDINGER OG SNEGLEROTORER AF ENHVER TYPE
BEMA producerer alle typer vindinger – såvel cylindriske som mere komplekse, koniske vindinger 
eller vindinger med udskæringer. Et af vore specialer er store vindinger på op til ca. Ø2500 i Har-
dox og andre slidstålstyper. Vi arbejder her med sandwichplader, som opfylder kravene til særligt 
slidende applikationer.

Vores konstruktionsafdeling konstruerer specialvindinger i enhver udformning, som tilpasses den 
givne sneglerotor. Præcise vindinger sparer mange timers værkstedstilpasning under fremstil-
lingen – og mindsker dermed 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.

Vores produktion af rotorer dækker både ordreproduktion og lagervarer. Hvis I har brug for en 
leverandør, der løbende kan levere de samme rotorer, sikrer vi, at produktionsgrundlaget til enhver 
tid er opdateret, så I altid får et ensartet produkt.

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
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