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Vi er der for jer – også i atypiske tider
De sidste par måneder har i høj grad sat en ny dagsorden for os alle. Uanset hvilken funktion vi har
i samfundet, har vi alle oplevet, hvordan vores hverdag på grund af ny coronavirus - Covid 19 - er
blevet vendt op og ned.
BEMA arbejder imidlertid trods coronakrisen ufortrødent videre, og indtil videre er vi i stand til at
betjene alle kunder på normal vis. Vi er der for jer – også i disse atypiske tider! Vi er klar til at løse
opgaver og kan for eksempel også tilbyde vore kunder montage som
en del af det samlede snegleprojekt. Måske giver coronatidens nye rammer også nye muligheder
for samarbejde, hvis vi arbejder sammen med den rigtige indstilling.
Siden sidst er ACTA Recycling pr. 1. januar 2020 blevet lagt sammen med BEMA og er dermed et
fuldgyldigt medlem af BEMA Gruppen.

ACTA KNUSER LEVERINGSKLAR
ACTA leverer neddelere og knusere, som anvendes til en
lang række formål: Knusning af forskelligt materiale som
træ og gips, så det kan forarbejdes til videre genanvendelse, neddeling af PET-flasker etc. Maskinen er en nøglekomponent i de værdikæder, hvor affald skal oparbejdes til
nye produkter. ACTA knuseren er det første skridt på vejen.
Her er en 6-skruet ACTA knuser ved at blive samlet og gjort klar til levering. Der er tale om
en komplet leverance, hvor vi både står for konstruktionen af selve maskinen og opbygningen af den tilhørende styring.
Genbrugsindustrien er et voksende forretningsområde, som vi hos BEMA forventer os meget
af. Men BEMA arbejder bredt i alle industrier. I vores rustfrie værksted løser vi især opgaver
til fødevare- og procesindustrien, hvor vi har stigende aktivitet. BEMA ser sig selv som leverandør til samfundets basale værdikæde, og vi kan tilbyde transportgrene til alle grundlæggende brancher.

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 alle former for sneglerotorer. De
fremstilles kundespecifikt til såvel grovindustri som fødevareindustrien, hvor der kræves
en særdeles høj finish, for at de kan opfylde
de strenge hygiejnekrav, der gælder i denne
industri.
Sneglerotorerne fremstilles i både almindeligt
stål og rustfrit stål. De får alle et unikt varenummer, som betyder, at 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 vindinger eller vindinger med udskæringer. Et af vore specialer er store vindinger på op til ca. Ø2500
i Hardox og andre slidstålstyper. Vi arbejder her med sandwichplader, som opfylder kravene til
særligt slidende applikationer.
Vi ved, at præcise vindinger reducerer den tid, der skal bruges på opsvejsning af sneglerotoren.
Vores konstruktionsafdeling kan således konstruere specialvindinger i enhver udformning, som
tilpasses den givne sneglerotor. Præcise vindinger sparer mange timers værkstedstilpasning under
fremstillingen – 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.
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•
•
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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 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 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!

Erik Rasmussen

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 dækker jeres krav.
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