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Er der et liv efter ferien?
Ja, det tror vi bestemt – her hos BEMA er vi i hvert fald superklar til at ønske jer velkommen 
tilbage efter sommerferien, og vi er klar til at bistå jer med alt indenfor sneglerotorer, vindin-
ger og komplette løsninger inden for snegletransport i såvel konventionelt som rustfrit stål.

Vi har brugt sommeren på at få de sidste ting på plads i forbindelse med de ændringer i 
produktionen, som overtagelsen af Ferreo har medført. Nu er vi helt klar med en komplet 
linje til rustfri produktion. Husk, at vi er certificeret til at levere til såvel fødevare- som medici-
nalindustrien, som stiller ekstra strenge krav til produktionen og de specifikationer, som den 
skal leve op til.

Måske mødes vi en af efterårets messer? Vi glæder os til at hilse på jer og give et bud på 
en løsning til jer.
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• 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 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, rådgiv-
ning og specifkation af den transportløsning, der 
dækker jeres krav.

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



MØD OS PÅ EFTERÅRETS MESSER
Efteråret er et en travl periode, hvis man vil på messe. Vi er startet hårdt ud, med Auqa
Norfishing i Trondheim, Norge den 20.-23. august. Det er Nordeuropas største messe for
aquakultur, og vi var med for blandt andet at vise vore løsninger inden for transport af fisk og
fiskeprodukter, som vi har stor erfaring med.

1.-3. oktober kan du naturligvis finde os på HI Messen i Herning – Nordens største industri-
messe, hvor vores kompetencer inden for snegletransport og rotorløsninger naturligvis spiller 
en naturlig rolle.

Andre af efterårets messer er Elmia Subcontractor i Jönköping i november og Ajour i Odense, 
også i november. Mon ikke vi får en mulighed for at hilse på hinanden?

SNEGLELØSNING TIL AVANCERET PRODUKTIONS-
ANLÆG HOS HALDOR TOPSØE A/S
BEMA A/S har haft fornøjelsen af at levere en transportsnegl til et af de avancerede produkti-
onsanlæg på Haldor Topsøes fabrik i Frederikssund. Her fremstilles katalysatorer til industrien. 
Det er højt specialiserede produkter, der kræver et absolut toptrimmet procesanlæg. 

Opgaven gik ud på at udskifte en 15 år gammel rørsnegl på 10.500 mm, som sad som en vital 
del af produktionsanlægget, der kører 24/7, 365 dage om året. 

Vi har spurgt mekanisk specialist hos Haldor Topsøe, Finn Norman Andersen, hvordan virk-
somheden oplevede samarbejdet.

”Der er tale om et kompliceret anlæg, som er vitalt. Produktionsstop kan hurtigt koste en 
million om dagen, så vi stod med et problem, da sneglen var slidt op. Vi havde hverken 
tegninger eller noget andet, der kunne hjælpe os på vej. Vi kontaktede BEMA, som stillede 
Ronny Bæk til rådighed som kontaktperson 
og beregnede en ny løsning og lavede 
en prøveopstilling af en ny snegl, så den 
kunne blive testet i praksis, inden den blev 
monteret. Den løfter et granulat, der indgår 
i en efterfølgende tabletteringproces, og det 
er vigtigt, at sneglen kan flytte granulatet 
uden at beskadige det. Ellers kan det give 
problemer efterfølgende”, fortæller Finn 
Norman Andersen.

”Vi kasserede den første testopstilling. Det 
tog BEMAs folk med godt humør, og ved 
opstilling nr. 3 godkendte vi løsningen. Her-
efter afmonterede BEMA den gamle snegl 
og isatte den nye, der består af tre dele – 
det var ikke muligt at isætte en ny snegl i ét 
stykke. Efter et produktionsstop på 2 timer 
kørte anlægget igen”, siger han.

”Efterfølgende har BEMA fulgt driften og 
foretaget de justeringer, der har skullet til. 
For os er det vigtigt, at vi køber opstarts-
hjælpen med – vi er i en vanskelig branche, 
der stiller krav. BEMA har vist, at de kan 
håndtere opgaver, der ligger ud over det 
sædvanlige. Vi er glade for samarbejdet. 
Hele processen fra det første møde over te-
stopstillingerne til afmontering af den gamle 
snegl og montage af den nye har givet 
BEMA et sindssygt godt ry her hos Haldor 
Topsøe”, slutter mekanisk specialist Finn 
Norman Andersen, Haldor Topsøe A/S.


