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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Et nyt år på vej
2021 synger på sidste vers, og vi vil her fra BEMA ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Juletiden er for de fleste en tid, hvor vi gerne vil tilbringe tid med familien og forberede os på det 
nye år. Sådan er det også hos os, og vi holder derfor julelukket fra den 23. december 2021 til 2. 
januar 2022, begge dage inkl.

Tak for samarbejdet i år. Året blev præget af travlhed, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet 
med vores kunder og udforske nye veje sammen med jer.

DECEMBER 2021



3D-SCANNING GIVER SIKKER OPMÅLING
En vigtig del af en løsning er at få målt korrekt op på stedet, hvor den skal installeres. Korrekt 
opmåling og dimensionering betyder, at vi kan minimere fordyrende og tidskrævende tilpasnin-
ger, så I som kunder hurtigt og effektivt kan komme i gang med at udnytte jeres investering.

Derfor har BEMA nu investeret i 3D-teknologi, så vi kan tage et kamera med ud til kunden. 
Kameraet opstilles i det område, hvor der skal opstilles nyt transport- og procesudstyr. Ka-
meraet scanner området og danner derved en 3D-model af de omgivelser, hvori udstyret skal 
indpasses. Hjemme på kontoret kan vores teknikere derefter sætte maskiner og udstyr ind i 
modellen for at sikre, at der ikke sker sammenstød mellem det nye udstyr og de eksisterende 
installationer.

Metoden har vist sig at være overordentlig effektiv og har sparet tid til ekstra opmålinger. Og til 
alles fordel har vi ikke mindst undgået tilpasninger, som vi tidligere har måttet udføre, fordi det 
ikke har været muligt at kontrollere alle detaljer.

Har du behov for denne ydelse, så kontakt os.



SILO TIL PULVERLAGER
Vi begynder nu for alvor at høste gavn af vores erfaringer 
med Ferreo forretningsområdet og leverer i stigende grad 
avancerede løsninger på dette område. BEMA har således 
i efteråret fremstillet en 20 meter høj pulversilo, som er 
installeret i forbindelse med et allerede fungerende fabriks-
anlæg og derfor opstillet på et eksisterende fundament og 
malet i kundens farve.

Tanken er fire meter i diameter og fremstillet i almindeligt 
stål, der er overfladebehandlet. Siloen er leveret som en 
komplet leverance og opstillet på stedet.

Med Ferreo som en vigtig del af BEMA Gruppen kan vi nu 
tilbyde kunderne komplette løsninger på såvel siloer og 
beholdere som samlede transportløsninger, hvor der indgår 
diverse proceskomponenter. Vores tværgående erfaring 
betyder, at vi kan koble kompetencerne fra snegleområdet 
med Ferreos tank-erfaringer, alt sammen til maksimal gavn 
for kunderne.

Tag gerne kontakt til os, hvis vi kan være behjælpelige med 
sådanne løsninger.



KOMPONENTER – VINDINGER OG SNEGLEROTORER 
SOM DEL AF KUNDERNES VÆRDIKÆDE
BEMA oplever stigende efterspørgsel fra kunder, der ønsker, at vi skal levere enten vindinger 
eller sneglerotorer som del af deres værdikæde. Der er brug for standardkomponenter af høj 
kvalitet, som er ensartede og lever op til kravene – gang efter gang.

Vi arbejder konstant på at styrke vores viden om den store variation af krav til disse kompo-
nenter, således vi kan levere kunderne et ensartet produkt, der passer i deres værdikæde.

Som specialist i disse komponenter vil BEMA hele tiden udvikle sig for at kunne tilbyde 
kunderne komponenter, som opfylder de nødvendige krav, således vi kan være en relevant 
leverandør, når vores kunder skal sikre deres produktion og skabe maksimal værdi i deres 
flow.

De senere år har vi således specialiseret os i fremstilling af sneglerotorer med vindinger i 
Hardox materiale. Vi fremstiller vindinger af stålplader, der er pålagt hårdmetal fra værk, og 
vi har desuden selv udstyr til pålægning af hårdmetal, som levetidsforlænger snegleroto-
rerne. For mange kunder er dette blevet en vigtig styrkelse af deres egen værdikæde.

I det hele taget leverer vi både specialløsninger og standardkomponenter. Har I brug for en 
leverandør, der løbende kan levere ensartede rotorer til et anlæg, så sikrer vi, at produkti-
onsgrundlaget er opdateret, så vi hele tiden kan levere de samme rotorer, vindinger og andre 
komponenter.

Kontakt BEMA, såfremt du ønsker at drøfte seriefremstilling af en komponent – vinding eller 
sneglerotor.



Lars Rask Lambertsen

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

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.


