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Nyt fra BEMA
2017 har været et år med stor aktivitet hos BEMA. Blandt andet er vi certificeret, så vores sneglerotorer
kan anvendes i fødevareindustrien, og vi har udviklet en række spændende løsninger.

Her i efteråret har vi lagt yderligere en alen til udviklingen ved at integrere virksomheden Acta Recycling
ApS på vores adresse her i Haderslev. Læs mere om vores køb af Acta Recycling i dette nyhedsbrev, hvor
vi fokuserer på dette, så I kan få et indtryk af, hvad Acta Recycling og BEMA tilsammen kan bidrage med.

BEMA har overtaget Acta Recycling ApS
I sommer overtog BEMA virksomheden Acta Recycling ApS i Hedensted.
Acta Recycling fremstiller neddelere og balleåbnere og leverer til store
dele af verden, hvor der overalt er en stigende bevidsthed om at
genanvende materialer.

BEMA og Acta Recycling har samarbejdet i mere end 15 år. Vi har leveret sneglerotorer og andet
udstyr til Acta gennem årene, og det samarbejde har gjort det klart, hvor stor en fællesmængde vi
egentlig deler. Samarbejdet har også bekræftet, at vi kan finde ud af at skabe fælles projekter og
levere gode løsninger til vores kunder. Derfor var det naturligt for BEMA at takke ja, da vi fik
muligheden for at overtage Acta Recycling i juli måned.

Siden september har Acta Recycling haft til huse på BEMA´s adresse i Haderslev.

Acta Recycling er især kendt for sine maskiner til at neddele genbrugsaffald. Det drejer sig især om
gipsplader, papir, isoleringsmaterialer, elektronisk skrot og træaffald. Kernen i disse maskiner er
sneglerotorer fra BEMA – et godt eksempel på, at vi fremstiller snegle til alle formål og i kalibre, der
kan klare selv de hårdeste opgaver.

Acta Recycling fremstiller også balleåbnere, der anvendes ved håndtering af PET-flasker, som er
presset sammen i baller. Eller til husholdningsaffald i baller, som hentes til Danmark fra udlandet
på skib, som det sker i øjeblikket, fordi nogle af forbrændingsanlæggene har brug for at få tilført
ekstra brændsel for at køre optimalt.

Med købet af Acta Recycling kan vi styrke vores kompetence inden for hele produktområdet. Vi får
tilgang til et produktsortiment, der i høj grad underbygger vores knowhow inden for
snegleteknologi. Det er virkelig heavy duty processer, der foregår i en neddeler. Den viden, der skal

https://bema-as.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/


til for at udvikle og fremstille sådanne snegle, kan vi overføre til andre brancher, hvor der for
eksempel skal flyttes slidende materialer.

 

Den viste Acta maskine er beregnet til neddeling af gipsplader, træpaller/emballage,
husholdningsaffald, elektronikskrot og isoleringsmateriale.

HUSK...
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!
 

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.
 

Læs mere...
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