BEMA

NEDDELER

MULTINEDDELER BMN 3000
En gunstig og robust neddeler
BEMA multineddeler BMN 3000 kan på enkel vis tilpasses forskellige behov for neddeling. Neddeleren er især velegnet til:
•
•
•

Bløde fødevareprodukter som fiskeaffald samt rester fra
kødproduktion
Lettere emner, der skal knuses for at reducere volumen –
f.eks. glasbeholdere
Restaffald som frugt og grønt

Udformning af knive og mellemrum kan ændres. De enkle
flange interfaces gør det nemt at tilføje en indløbstragt. Det
er ligeledes let at tilføje f.eks. en transportsnegl på udløbssiden. Kværnen er opbygget af gennemprøvede løsninger for at
reducere vedligeholdelsesomkostningerne og lette adgangen til
reservedele.
BEMA kan levere udstyr både før og efter kværnen i form af
transportsnegle samt ind- og udløbsovergange. Ligeledes kan vi
levere gearmotorer med frekvensomformere, så det er muligt at
regulere den samlede applikation. Vores projektingeniører kan
altid hjælpe med at designe et system, hvor kværnen bliver en
central komponent i løsningen. Er der behov for en kværn med
andre dimensioner, kan vi tilpasse den til det aktuelle behov.

GENEREL INFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leveres CE-mærket med delkomponenterklæring
Høj kvalitet af indgående komponenter fra anerkendte leverandører
Lejer fra SKF
Eldrevne gearmotorer fra SEW/Nord
Mulighed for frekvensomformere til gearmotorer
samt evt. styring (option)
Udskiftelige knive
Materiale for knive 1.4401, 1.4301, Hardox-450, og
øvrige på forespørgsel
Ændring af udformning på knive (option)
Kompakt enhed
Kort leveringstid
Mulighed for løsninger med øvrigt transport- og
procesudstyr
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Ovenstående billede viser kværnen indsat i et system, hvor
materialet tilgår kværnen, hvorefter en transportsnegl skyder
det ind i en beholder. Mulighederne med kværnen er mangeartede, og vi står altid til rådighed for at drøfte din applikation.
BEMA leverer kværnen i følgende grundversion udført i 1.4401:
TYPE

FLANGELYSNING

MOTOREFFEKT

KAPACITET

BMN 3000

600 x 400

2 x 3 kW

0-10 m3/h

Kværnen kan udføres i andet materialevalg som en
specialløsning.

BEMA fremstiller udover neddelere transportsnegle, rustfrit
procesudstyr og har egen konstruktionsafdeling, der kan bistå
med at frembringe samlede løsninger.
BEMA multineddeler BMN 3000 retter sig især mod følgende
industrier:
•
•
•
•

Genvindingsindustri
Fødevareindustri
Procesindustri
Industri generelt
Det er muligt at aftale testkørsel af neddeleren for afprøvning af jeres medie for en
vurdering af neddelingsevnen.
Kontakt BEMA A/S for at aftale vilkår og
muligheder nærmere.

Produktionshaller: 6.700 m2 – Administration: 800 m2 – Grundareal: 35.000 m2 – Stiftet: 1947
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BEMA A/S er en velfunderet produktionsvirksomhed med aktiviteter inden for flere
områder. BEMA udvikler og fremstiller transportsnegle, sneglekomponenter, vindinger og komplette løsninger til snegletransport. Under handelsmærket Ferreo fremstilles og sælges specialløsninger til procesanlæg i rustfrit stål. Acta repræsenterer
neddelere og balleåbnere. BEMA er ordreproducerende og lægger vægt på høj
produktkvalitet, leveringssikkerhed, fleksibilitet og høj servicegrad.

BEMA A/S
Bredholm 3
DK-6100 Haderslev
Denmark
www.bema.as
T: +45 7452 1621
info@bema.as

