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BFM fitting® används av ledande företag i livsmedels-, non Food- samt medicin- och kemikalieindustrin.  
BFM fitting® bidrar till optimering, driftssäkerhet och hygien i produktionen. 
 

Ett helt nytt sätt att fästa flexibla anslutningar, som eliminerar användning av slangklämmor på maskiner som 
siktar, blandare, transportband, vibrerande maskiner osv. ... 
BFM fitting® ”klickas” helt enkelt på plats utan verktyg. 

 

 
 
Det tar 90 sekunder av din tid att bekanta dig med vad som skulle kunna vara det största genombrottet i din 
bransch. 
 
BFM fitting® är det mest ekonomiska och det bästa valet för företag som tillverkar eller arbetar med livsmedel, 
mejeriprodukter, spannmål, mediciner, petrokemiska produkter, cement, asfalt, trävaror, mjöl, socker eller tvål och 
i stort sett alla företag som förbearbetar torrt damm eller pulver. 
 
Vi ser till att våra kunder får de allra bästa produkterna och den bästa servicen/kvaliteten som finns på marknaden 
i dag. 

 
Industrier:    Tillämpningar: 
 
Livsmedel   Mejeri  Siktar Förpackningslinjer 
Läkemedelsindustrin  Mjöl   Vågar,  Siloer, inlopp och utlopp 
Spannmål   Cement/asfalt   Blandare  Transportband 
Socker   Tvål/rengöringsmedel  Filterhus  Cykloner 
 
Alla företag som producerar torrt pulver och damm Tillämpningar som i dag använder flexibel 
    övergång 
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BFM fitting® tillverkas av olika material för att passa just era behov 
Seeflex 040E: 
Vår storsäljare, tillverkad av 0,9 mm polyuretan, mycket hög slitstyrka, mycket flexibel utan minne, tål 
temperaturer från -25 °C till 110 °C. 

 
Seeflex 020E: 
Tillverkad av 0,5 mm polyuretan. Det perfekta valet för vågar och vägningsceller, tack vare flexibiliteten och den 
höga slitstyrkan. 

 
Tefelx: 
Tätvävd 100 % teflon gör produkten användbar överallt där andra måste ge upp. 
Motståndskraftig mot nästan alla kemikalier och klarar temperaturer upp till 260 °C 

 
LM4: 
Tätvävd 100 % polyester, för anläggningar som ska kunna ”andas”. 
 
 

 
 

 


