
NYT FRA BEMA
Sommeren er forbi, og hos BEMA er vi klar til at betjene eksisterende og nye kunder i et 
efterår, der tegner til at komme til at stå i travlhedens tegn. 

Vi sætter i dette nyhedsbrev fokus på en specialløsning, vi har leveret til en kartoffelmelsfa-
brik, og fortæller om vores styrkede fokus på komponentsalget.

De to områder er eksempler på de to hovedområder i BEMA: De specialudviklede, kompli-
cerede løsninger, hvor vi sætter alle vores kompetencer på spil for at levere en unik special-
løsning – og så komponentsalget, hvor vi leverer en på forhånd specificeret del til en kunde.

Begge forretningsområder er helt afgørende for os. Vi sætter nu yderligere fokus på kompo-
nentsalget, så vi kan sikre jer en endnu bedre kundebetjening på dette område.
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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

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 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 driftspro-
blemer.

• 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!



SNEGLELØSNING TIL KARTOFFELFABRIK SIKRER 
KONTINUERLIG PRODUKTION  

Kartofler er en af vore vigtigste afgrøder, både til 
direkte konsum og til industriel forarbejdning. En 
stor del bliver til kartoffelmel, som for langt over 
90%’s vedkommende anvendes i industrien. 
Både i fødevareindustrien og i andre industrier 
som fx fremstilling af bølgepap. Der er kartof-
felmel i flere produkter, end man næsten kan 
forestille sig!

BEMA har nu leveret en specialudviklet siloløs-
ning til en kartoffelmelsfabrik. Siloen indgår som 
råvarebuffer i anlægget. Kartoflerne udmades fra 
siloen ved hjælp af fire separate bundsnegle og 
ledes videre gennem transportsnegle til næste 
step i stivelsesproduktionen.

Siloen kan rumme op til ca. 90 m3 kartofler og 
er særlig designet til denne afgrøde, som kan 
variere meget i størrelse. Kartoflerne er vaskede, 
inden de når siloen, men der skal stadigvæk 
tages højde for urenheder.

Stor slidstyrke
Silobunden er opbygget med fire snegle på hver 
500 mm i diameter. Hele konstruktionen holdes 
sammen af en stålramme, der hviler ned på veje-
celler. Siloens sider er forstærket med stålpro-
filer, så den kan modstå lasten fra kartoflerne. 
Alt er udført i rustfrit stål, der efterfølgende er 
syrebejdset.

Siloen indgår i fabrikkens løbende proces, som 
foregår i døgndrift. Derfor er sneglene koblet til 

en række vejeceller, så produktionen sikres et jævnt flow af råvarer.

BEMA har gennemført hele forløbet fra design 
over statiske beregninger til fremstilling, trans-
port og assistance i forbindelse med installering 
og testkørsler.

Siloen med tilhørende snegle- og vejesystemer 
er derfor et godt eksempel på den ekspertise på 
området, som BEMA råder over.

ØGET FOKUS PÅ KOMPONENTER 
BEMA leverer komponenter til en bred vifte af 
virksomheder inden for industri og varehåndtering, 
og vi giver nu komponentsalget yderligere fokus. 
Det sker med ansættelsen af en intern sælger på 
området og ekstra bemanding for at styrke den 
direkte kundebetjening.

Hos BEMA har vi et omfattende og varieret sorti-
ment inden for komponenter: Spiraler og vindings- 
og spiralsegmenter, herunder koniske vindinger. 
Herudover leverer vi også alle typer af sneglerotorer 
og er blandt markedets ledende inden for sneglero-
torer konstrueret til ethvert formål.

Sneglen mikser og transporterer
Et eksempel på kompentløsninger er snegle med 
specialvindinger. Med specialvindinger kan en
transportsnegl få nye funktionaliteter og dermed 
bliver et endnu mere centralt element i en samlet 
løsning. Vi har for eksempel udviklet specialvindin-
ger løsning. Vi har for eksempel udviklet specialvin-
dinger med ombukkede flapper på yderperiferien. 
Det betyder, at sneglen kan mikse råvaren samtidig 
med, at den transporterer den, så opgaven med at 
opblande råvarer senere i en proces bliver lettet.

”En stor del af vores produktion skræddersys og 
specialdesignes som led i samlede, komplekse
løsninger, som vi leverer med ansvar for hele pro-
cessen fra design til drift. Komponentsalget er
afgrænsede leverancer af standardiserede produk-
ter, som vi lagerfører. Kunderne vælger os frem for 
konkurrenten i Kina, fordi vi er tæt på med service 
og teknisk kunnen, har kort leveringstid og har 
bevist, at vi tilfører værdi”, siger direktør Jørgen 
Strøm, BEMA.

Vi glæder os til at styrke samarbejdet med vores kunder om komponentløsningerne.

MESSER 2016
BEMA deltager i to udstillinger i efteråret:

• FoodTech messen i Herning fra 1. til 3. november.  
Besøg os på stand M9792

• Ajour 2016 der afholdes i Odense 24. og 25. november. 
Besøg os på stand 4414


