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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 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!

NYHEDSBREV

NYT FRA BEMA
Det kræver en særlig ekspertise at fremstille maskiner og anlæg til fødevareproduktion. Den har vi hos
BEMA. Og vi er blevet certificeret, så vi har papir på
det. Vi opfylder kravene til EUdirektivet 1935/2004,
som blandt andet handler om regler for materialer, der
har kontakt til fødevarer.
Når vi designer og fremstiller snegle, som skal bruges
i fødevareindustrien, er kvaliteten afgørende. Det
er den naturligvis altid, men når det drejer sig om
fødevarer, er der ekstra krav. Overflader og kanter
skal være fuldstændig glatte og forarbejdede, så de
er modstandsdygtige mod syreholdige eller basiske
materialer. Det kræver ofte brug af specielt rustfrit
materiale og en særlig forarbejdningskvalitet.
Læs om vores specialløsning til en virksomhed, der
fremstiller et særligt fødevaremedie, i dette nyhedsbrev. Vi fokuserer også på snegle til Heavy Duty
industrien, hvor vi leverer specialløsninger.
Kontakt os for vores bud på netop jeres behov.

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.

BEMA A/S
Bredholm 3, 6100
Haderslev, Denmark
T: +45 7452 1621
F: +45 7452 6050
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SPECIALLØSNING TIL FØDEVAREINDUSTRIEN
Processerne i fødevareindustrien stiller store krav til materiellet. Det gælder også de transportsystemer, som BEMA leverer
til sektoren. Her handler det både om at
være certificeret til at levere til fødevareindustrien – og om at
levere i en kvalitet, der kan holde til at bearbejde materialer,
som ofte er slidende eller ætsende.
BEMA blevet godkendt, så vi i dag kan producere efter
EU-direktivet 1935/2004. Det vil sige, at vi er godkendt til at
producere maskiner og anlæg til fødevareproduktion.
Til et procesanlæg til fremstilling af et særligt fødevaremedie
har vi leveret et system med i alt fem transportsnegle, hvoraf
nogle er forsynet med opsamlingskar.
Transportsneglene anvendes til at transportere råmaterialer.
BEMA har stået for den samlede
konstruktion, rådgivning samt ekspertise i designfasen. Hertil
kommer en omfattende dokumentation af hele sneglesystemet.
Anlægget fungerer med i alt fem snegle, som fordeler sig på
både almindelige transportsnegle og transportsnegle med bin.
Alt materiale, som er i kontakt med fødevarerne, er fremstillede i koldvalsede 2B plader. Svejsningerne på den indvendige
side af sneglene, som har kontakt med materialet, er slebet,
så overfladen er fuldstændig glat.
Vi har bidraget med særlig ekspertise ved udviklingen af dette anlæg. Det har blandt andet
resulteret i udviklingen af pakdåser, som er lette af afmontere og meget rengøringsvenlige,
ligesom vi har udviklet drænbare låg, som fjerner kondensvand fra sneglene.

SPAR MONTAGETID MED BEMAS LØSNINGER TIL HEAVY
DUTY INDUSTRIEN
I nogle processer og produktionsmiljøer er der bare brug for
materiel, der ligger nogle klasser
over, hvad der gør sig andre
steder.
Vi har gennem tiden udviklet løsninger, der retter sig mod Heavy
Duty industrien. Blandt
andet kan vi fremstille vindinger
på op til 2.500 mm i diameter og
med en tykkelse på op til ca.
15 mm. Vi fremstiller dem ved
hjælp af koldpresning.
Vores løsninger rummer en række fordele – ikke mindst er det
vores erfaring, at vores kunder
kan spare op til et par arbejdsdage på montage og tilpasning ved
brug af større rotorer fra os.
Effektiv montage og enklere
tilpasning er direkte bidrag til
jeres bundlinje!

