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BEMA AS er et privateid, helnorsk, 

uavhengig selskap og har vært det 

i over 50 år!  Vi er i stadig ekspans-

jon og ønsker med denne brosjyren 

å formidle hva vi kan tilby deg som 

kunde hos oss.

Det er mange aktører i bransjen og 

konkurransen er tøff. Vi er derfor 

ekstra stolte av å kunne vise til en 

jevn årlig økning i omsetning og 

solid økonomi. 

Firmaets to eiere har også vært 

drivere og ledere siden 1968, men 

fra 2018 er det ansatt ny daglig 

leder og salgssjef fra egne rekker. 

Pr i dag er vi i underkant av 50 
ansatte fordelt på Grimstad- / Oslo-
avdelingen. Vi er kjent som en 
fleksibel samarbeidspartner med 
gode agenturer og gode betingelser. 

Takket være et stort antall forsend-
elser har vi forhandlet frem gunstige 
og raske fraktavtaler som kommer 
kundene til gode. Eksempelvis varer 
som sendes med InNight er fremme 
neste morgen (gjelder hele sør-norge 
til og med postnummer 7800)
Normalt sendes varene med Postnord
 eller Posten, men vi bruker også 
lokale budfirma. 

OSLO AVDELING
Vi opprettet en Oslo avdeling høsten 
2005 for å være direkte tilstede der 
en stor del av kundene befinner seg. 
Samtidig å kunne levere varene på da-
gen til meget gode priser. Det har vist 
seg å være en fornuftig satsning og 
avdelingen viser solid økning år for år. 

DATALØSNINGER
Våre deler finner du på Norsk Bildel-
katalog som er et meget komplett 
verktøy. Vi har egne ansatte som 
driver kontinuerlig oppdatering og 
dette bidrar til å finne korrekte deler.  
Vi besitter stor kompetanse og våger 
å påstå at der det viser seg å være 
flere alternativer, så har vi en meget 
god «treffprosent»
Koblet opp mot Autodata har du det 
som trengs for enkelt å bestille deler 
eller foreta EU kontroll.
Ved i tillegg å abonnere på NB-BILTEK 
finner du tekniske data, momenter, 
fyllmengder, arbeidstegninger etc.
 
BEMA.NO
På vår hjemmeside og nettbutikk 
bema.no finner du informasjon om 
alle våre varer. Her kan du sjekke pris-
er og beholdning, se ordrestatus og 
sporingsnummer, laste ned faktura-
kopi og bestille fra begge avdelinger.
I 2022 lanserte vi delesøk for bildeler 
i vår nettbutikk. Her taster du enkelt 
inn bilens skiltnummer for å få opp 
deler til bilen. Det er også mulig å 
søke på OE- og artikkelnummer. De-
lesøket er gratis å bruke for alle våre 
registrerte kunder.
Er du ikke kunde allerede, er det på 
bema.no du registrerer deg. Fyll ut 
skjema under «Bli kunde»!
HMS datablad finner du på produkt-
siden til varene hvor dette kreves.

Bemagården i Grimstad ligger sentralt like ved sentrum. BEMA Oslo er lokalisert i Strømsveien 177, rett ved E6.
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V A R E S P E K T E R

Varespekteret har gjennomgått 
en naturlig utvikling i løpet av 
alle år vi har vært i bransjen. 
Likevel har den grunnleggende 
ideen vært å kunne tilby 
aktuelle bildeler til gunstig pris.
 

KOMPLETT SORTIMENT 
På de følgende sider viser vi 
hovedtrekkene i vårt varesortiment. 
Bilparken fornyes og det typiske  
arbeidet i bilverkstedet blir stadig 
mer å bytte hele komponenter. 
Krav til for eksempel motoroljer  
skjerpes stadig og motorprodusenter 
har alle sine særkrav.  
For å kunne tilby et mest mulig 
komplett spekter har vi også et stort 
utvalg innen bilstereo, arbeidslys,  
batteriladere, rekvisita og mye annet.

 
LEVERANDØRER 
Vi har opparbeidet et godt forhold 
til våre leverandører gjennom mange 
år. Solide, men samtidig innovative 
er viktige kriterier. Erfaringen viser at 
nye bilmodeller ikke skal være særlig 
lenge på veien før vi får forespørsel 
om vitale deler. Det er svært viktig å 
være i forkant på dette området og 
at vi har leverandører som er «på  
hugget». Vi har en rekke deler til 
Tesla på lager og deleutvalget til  
el-biler utvides kontinuerlig.

 

GARANTIER 
BEMA representerer utvalgte pro-
dusenter og leverandører til bilfab-
rikkene. Vi leverer kun garantideler 
i henhold til Norsk forbrukerlov-
givning eller deler som kan betegnes 
som originaldeler i henhold til  
regelverket i EU (Gruppeunntaket om 
O.E. kvalitet).  
Våre originale deler produseres av 
underleverandører til bilprodusenter, 
eller etter spesifikasjoner som gjør 
at våre deler er av «matching qual-
ity». Dette innebærer at delene er av 
samme eller høyere kvalitet enn bil-
produsentens krav. På for eksempel 
produkter fra OPTIMAL er det hele  
4 års/60.000 km garanti. 
Reklamasjoner forekommer heldigvis 
sjeldent, men skulle det oppstå et 
problem blir dette behandlet raskt 
direkte hos oss.

 
Solide leverandører er vår styrke, 
TÜV, ABE eller ISO Sertifikater er en 
selvfølge.

R
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Såkalte slitedeler omfatter alle deler 
på bilen som har en viss levetid før 
de må skiftes. Dette oppdages enten 
ved EU kontroll, eller skiftes ved 
behov.

OPTIMAL er en av våre hovedleverandører 
som vi er stolte av å representere i Norge. 
Fra sin beskjedne start i 1992 har de økt 
til å bli en av de ledende leverandører av 
bildeler til ettermarkedet. Vi får hyppige 
leveringer fra kjempelageret som ligger 
rett nord for München. 
Dette er et fullstendig datastyrt lager med 
robotpakkere som sikrer nøyaktige leve-
ranser uten feil. OPTIMAL har alle godkjen-
ninger; ISO 9001, QS 9000, TS 16949 etc..
På alle deler fra OPTIMAL er det 4 års/
60.000 km garanti.

FORSTILLINGSDELER 
Forstillingsdeler blir mer kompliserte for 
hver ny bilmodell som kommer på marked-
et. OPTIMAL har en komplett linje i O.E. 
kvalitet. Alt fra løse endeledd til kom-
pliserte bærebroer i stål eller aluminium. 
BEMA’s lagerførte utvalg av forstillings-
deler er blant Norges største.

 
STØTDEMPERE 
OPTIMAL tilbyr førsteklasses støtdemp-
ere i O.E. kvalitet til gunstige priser. Vårt 
lagerførte program dekker det aller meste 
til personbil. 
Fjærbeinslager og støvkappesett er også 
en del av sortimentet, samt gassfjærer til 
panser/bakluke.

 
HJULLAGER 
Moderne bilkonstruksjoner stiller stadig 
strengere krav til hjullager. De lever et 
hardt liv i varme og stadig saltsprut. 
Mange modeller har også ABS ringer 
integrert og dette er med på å øke etter-
spørselen. 
Vi våger å påstå at vår bredde i lagerførte 
typer er Norges største og du vil også finne 
typer som ikke så mange andre lagerfører.

 
BREMSESKIVER 
OPTIMAL leverer topp kvalitet til meget 
konkurransedyktige priser. 
Alle skiver er produsert av høykvalitetsstål 
og overflaten er kryss-slipt for 100%  
balanse, perfekt brems fra første stund og 
uten vibrasjon. 

Se også egen katalog for ABS sensorer. Vi 
påstår vi lagerfører Norges største utvalg!

S L I T E D E L E R
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BREMSEKLOSSER/SKO 
ETF i Italia har produsert bremsebelegg 
siden 1978. De har opparbeidet seg et 
solid navn og har en bredde som matcher 
de største produsentene. ETF er ECE R 90 
sertifisert og er derved godkjent som O.E 
leverandør.

BREMSESKJOLD  
Med opp mot 400 lagerførte delenummer 
fra OPTIMAL har vi desidert størst utvalg 
av bremseskjold i Norge, og leverer selvføl-
gelig til konkurransedyktige priser!

BREMSECALIPERE  
Vårt sortiment av bremsedeler er kom-
plett. Fra CAC og NBS fører vi markedets 
bredeste program av calipere. Vi har også 
en serie komplett med glidere. Vi fører 
et bredt utvalg calipere for elektronisk 
håndbrekk.

 
BREMSESLANGER, NIPLER OG RØR 
I tillegg har vi nødvendig monteringsma-
teriell, monteringssett og håndbremswire, 
samt varselkontakter. 

 
DRIVLEDD OG MANSJETTER 
Våre ledd kommer komplett med alle  
nødvendige monteringsdetaljer. 
Et sett består av drivledd, mansjett,  
strammebånd og spesialfett.

DURABOOT  
Drivleddmansjetter er en «semi-universal» 
serie fra Bailcast.  8 delenummer dekker 

en stor del av bilparken. Dette gjør det 
mulig for et lokalt verksted å lagerføre et 
kurant opplegg. Vi tilbyr også universale 
tannstangmansjetter.

 
CLUTCHSETT 
BEMA har satset på clutchsett fra  
NATIONAL UK. De har produsert clutch i 
mer enn 30 år og har en nesten komplett 
linje som vi har gode erfaringer med. 
En del bilmodeller har erfart problemer 
med såkalte to-masse svinghjul. Vi tilbyr 
komplette ombyggingssett til disse.  
National er selvsagt ISO godkjent og  
produseres i henhold til EU krav om  
O.E kvalitet.
 
SPIRALFJÆRER 
Vi har et meget bra utvalg i standard  
spiralfjærer til europeiske og japanske 
biler. Fjærene er kaldviklet i DIN norm  
stål. De tilfredsstiller kravene til O.E.  
spesifikasjoner fra de forskjellige  
bilprodusentene.

S L I T E D E L E R
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S E R V I C E D E L E R

Servicedeler skiftes ved behov eller 
etter angitt intervall/tid. 
Moderne biler har etter hvert fått 
forlenget km intervall, ofte er tids-
angivelsen det som betinger skifte 
først.

FILTER 
MANN er en av de største leverandørene 
av filter til kjøretøyprodusenter (O.E. 
leverandør). Dette bekrefter kvaliteten og 
navnet er en sterk merkevare i seg selv og 
vi er stolte av å ha MANN i sortimentet. 
Moderne biler med lange serviceintervaller 
setter stadig strengere krav til kvaliteten 
på de enkelte komponenter.

EGR-VENTILER 
Vi har et stort utvalgt av EGR-ventiler fra 
NBS til alle biler.

REGISTERREIMSETT  
DAYCO leverer komplette registerreimsett 
med strammehjul. DAYCO er en av marke-
dets ledende produsenter og leverer O.E. 
til en stor del av bilprodusentene.  Dette 
er en svært vital del i en bilmotor der yp-
perste kvalitet er en nødvendighet. Altfor 
mange motorhavarier skyldes dårlige eller 
utslitte registerreimer. Vi leverer også 
registerkjedesett.

VANNPUMPER  
Noen motorprodusenter foreskriver også 
bytte av vannpumpe ved reimskifte.  
Komplett linje vannpumper fra OPTIMAL. 

VIFTEREIMER 
DAYCO V-belt og multi-rib reimer. Alle 
typer på lager, også de nye «tosidige» 
typene.
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TENNINGSDELER / SENSORER 
KW leverer et meget rikholdig program av 
tenningsdeler samt alle typer givere/ 
sensorer for temperatur/oljetrykk og 
bremselys/ryggelys.  
Vi lagerfører også et utvalg bankesensorer, 
impulsgivere, lambdasonder og termo-
stater.

Pluggledningssett fra HIGHVOLT som 
leveres som komplette sett identiske med 
original. 

Tennplugger og glødeplugger fra NGK. 
Dette er førstevalget hos de fleste motor-
produsenter. Også hos oss. En rimeligere 
serie leveres av LUCAS.

EKSOSANLEGG 
Det stilles strenge krav til eksosanlegg  
og vi fører kjente merker med perfekt 
passform.

VINDUSVISKERE 
CHAMPION, kvalitetsviskere fra en av 
Europas ledende produsenter. Passform 
og holdbarhet på linje med O.E. (original-
levert) 
Vi lagerfører full linje, også tilpassede sett 
med høyre/venstre, spesial vinterviskere, 
den nye Multiclip serien etc.

S E R V I C E D E L E R
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S T A R T E R / D Y N A M O / A C  K O M P R E S S O R / T U R B O

A R B E I D S L Y S

Vi har satset på leverandører som ut-
fyller hverandre. Det gjør at vi i dag 
har et av landets største utvalg av 
starter og dynamo til person-/lastebil, 
maskiner, traktor og båt.

MAHLE (tidl. ISKRA) leveres som original 
montert (O.E) hos flere bil og traktorpro-
dusenter. Mahle er svært innovative og 
ligger langt fremme på utviklingssiden. 
De leverer komponenter til ettermarkedet 
også for nyeste modeller og utførelser. 
Markedets beste priser innen nyprodu-
serte komponenter. MAHLE leverer også 
nå AC kompressor og turbo.

NBS For å gjøre programmet komplett 
innen startere/dynamoer har vi også 
produsenter spesialisert på byttekompo-
nenter. NBS (Norsk Bytte System) som er 
vårt eget merke som leverer alt til euro-
peisk og japansk. NBS har også renoverte 
AC kompressorer, tannstenger og servo-
pumper.

LED teknologien har revolusjonert 
muligheter for lysstyrke på lavspen-
ningslykter.

Arbeidslys med tusenvis av Lumen og svært 
lavt strømtrekk gir helt nye muligheter. 
Vi fører «top of the line» lamper fra HP-TEC 
fra Korea som bruker nyeste Cree dioder. 
HP-TEC holder en utrolig høy standard og 
foretrekkes av profesjonelle brukere.

I tillegg har vi et utvalg universal traktor-
lykter, baklykter, med vanlige eller LED 
pærer. Vi har også flere typer roterende og 
elektroniske signallykter, for pigg, 
magnet eller fastmontering. LED signal-
bjelker med valgfrie blinkmønstre.
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Vi fører et bredt sortiment av bat-
terier fra flere store merker.
EUROGLOBE, FULMEN, YUASA, 
OPTIMA, LANDPORT, ROCKET og 
MERITSUN. Vi leverer batterier av 
alle typer og størrelser. Start, fritid, 
MC, Deep Cycle og forbruk.

EUROGLOBE er en internasjonal organisas-
jon som samkjører innkjøp og produksjon 
fra nøye utvalgte batteriprodusenter. 
Startbatteriene produseres både i Europa 
og i Sør-Korea. Vi har i mange år vært 
partner i Euroglobe med ansvar for Norge, 
med hovedlager i Grimstad og Oslo.

FULMEN føres som et supplement for å 
kunne tilby batterier av spesielle modeller, 
blant annet et utvalg med 6 volts startbat-
terier.

YUASA er et premium batterimerke og er 
ofte montert originalt i biler. Vårt sorti-
ment består hovedsakelig av AGM bat-
terier til hybridbiler.

OPTIMA AGM batterier med spiralcelle 
teknologi. Vi fører et utvalg RedTop ut-
viklet for start, YellowTop for forbruk og 
BlueTop for marine.

LANDPORT MC-batterier har stort bruk-
sområde og sitter også i mange småmaski-
ner, plenklippere, snøfresere, snøscootere, 
vannscootere, ATV, UTV etc.

ROCKET Deep Cycle batterier er spesielt 
utviklet for bruk i lifter, gulvvaskere, feie-
maskiner, golfbiler, elektrisk UTV etc.

Vårt sortiment består av 6 volt, 8 volt og 
12 volt batterier.

MERITSUN lithiumbatterier tåler hele 4000 
utladinger på 80%, har svært lav vekt og 
kan lades vesentlig raskere enn konvens-
jonelle batterier.

BATTERITESTERE 
Vi er norsk importør for MIDTRONICS, som 
er et begrep innen batteritesting.  
Bilimportører bruker spesialtilpassede 
utgaver med egne servicekoder, mens 
universalmodellene vi forhandler bruker 
samme teknologi.

BATTERILADERE 
Stort utvalg batteriladere til alle formål. 
Hjemmeladere, landstrømsladere til båt, 
verkstedladere med og uten starthjelp og 
strømforsyningsladere som brukes i forbin-
delse med diagnose og service.

STARTBOOSTERE i mange versjoner og 
prisklasser. Både tradisjonelle startboost-
ere og lette lithium boostere til alt fra 
personbil til store anleggsmaskiner.

B A T T E R I E R
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K J E M I P R O G R A M

Vi fører et stort utvalg smøreoljer,
spraylakk, bilpleie og generell bil-
kjemi. Kundene er svært prisbevisste
og vi kjøper inn store kvanta fra
kjente leverandører for å kunne 
møte kravene.

OLJEPROGRAM
CARLUBE er den største uavhengige olje- 
leverandøren i Storbritannia og har pro-
dusert kvalitetsoljer siden 1986. Triple-R 
serien er utviklet i samarbeid med Lotus 
Motorsport. Erfaringene innen racing til-
bakeføres til produksjonen av oljer til mod-
erne motorer. Stadig skjerpede særkrav fra 
motorprodusenter og miljøhensyn gjør det 
nødvendig med spesialtilpassede oljer.
MOBIL er et av verdens mest kjente 
varemerker. Vi markedsfører og selger et 
bredt sortiment av Mobils høykvalitets 
smøremidler for industrielle applikasjoner, 
samt innen områdene personbil, tyngre 
kjøretøy, jord- og skogbruk. Begge våre 
oljemerker finner du på Norsk bildelkata-
log.

BILPLEIE / KJEMIKALIER   
CARPLAN leverer bilpleie som for eksem-
pel shampoo, polish, tepperens, lakkrens, 
eksospasta.
MOTIP kvalitetsprodukter fra Europas
største produsent av sprayprodukter.
Her finnes komplett serie tekniske kjemi-
produkter som er meget anerkjent av 
profesjonelle brukere.
Vi fører også sparkel, fugemasser, lim og
det som ellers hører til i en velassortert
rekvisita-butikk.
Vi er en stor leverandør av frostvæske,
spylervæske, avfettingsmidler og andre
sesongvarer.
Vi tilbyr gode kvantumsbetingelser
og ser frem til din forespørsel.
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Vi er stolte over å kunne tilby mange 
kjente og sterke merkenavn innen 
bil- og marinestereo.

Hos oss får du blant annet ALPINE, JL 
AUDIO, JVC, KICKER, SONY og STINGER, 
som hver for seg tilbyr kvalitetsprodukter 
i de ulike kategoriene, og som sammen 
utfyller hverandre til en helhet. Enten du 
trenger DAB-radio, DAB-adapter, høyt-
talere, forsterker, mer bass, DAB-antenne 
eller kabler og monteringsmateriell, - du 
finner alt hos oss.

Selv om dagens bilpark kan virke kom-
plisert og utilgjengelig med tanke på 
endringer i stereoanlegget, finnes det ofte 
muligheter, både for utskifting av hele 
eller deler av eksisterende anlegg, men 
også utvidelse eller oppgradering av dette. 
Alt vi trenger å vite er bilens reg.nr. og 
hvilken originalradio som er montert. 

Om du er ute etter enkle eller avanserte 
løsninger, så har vi fagkompetansen og 
nettverket som skal til for å hjelpe deg.

BEMA’s vareprogram er omfattende 
og vi har på de foregående sider 
nevnt hoved-gruppene. For at våre 
kunder i størst mulig grad kan handle 
alt på ett sted vil vi nevne at vi også 
fører følgende: 

Takstativer, skibokser, sykkelholdere, 
og barneputer. Håndverktøy, mekaniker-
verktøy og spesialverktøy fra produsenter 
som bla. LASER, TOPEX og NEO. 
Bensinslanger, klemmer og annet nødven-
dig verkstedmateriell. Elektrisk koblings-
materiell, kabler, brytere, releer, lyspærer 
etc. BEMA AS har det du trenger 
til verkstedet!

DOMETIC
Dometic er en stor leverandør til caravan-
bransjen og har blant annet et stort utvalg 

av invertere, ladere, omformere, og spe-
sialprodukter til 12V og 24V. Dometic har 
fokus på høy kvalitet og brukervennlige 
produkter, som gir forbrukerne frihet og 
komfort. 

OSRAM BILLAMPER
Som en av markedslederne, er OSRAM 
kjent for sin høye kvalitet. Nettopp derfor 
er de også en foretrukket OEM leverandør 
til mange bilmerker. I tillegg til OSRAM 
Original Line, tilbys en rekke spesialut-
viklede varianter av de mest populære 
pærene. Vi kan nevne Night Breaker Laser, 
Night Breaker Silver, Cool Blue Intense, 
Truck Star Pro og Ultra Life. OSRAM har 
selvsagt også et godt utvalg av førstek-
lasses LED pærer, samt LED lysbjelker og 
ekstralys.

B I L - O G  M A R I N E  S T E R E O

R E K V I S I T A

R



www.bema.no

HOVEDKONTOR GRIMSTAD
Vardegt. 17, 4876 Grimstad
Tlf. 37 25 29 50 • Ordre: 37 25 29 60
E-post: bema@bema.no

AVD. OSLO
Strømsveien 177, 0664 Oslo
Tlf. 22 08 88 20
E-post: bemaoslo@bema.no

A
LF

A
b

et
a 

- 
37

 0
4 

20
 0

7

 
Uavhengig og norskeid bildelleverandør siden 1968

For å kunne yte god service har vi eget moderne 
verksted for testing av dynamo og starter. 

Det gjør oss i stand til å gi våre kunder raskt og direkte 
svar på eventuelle problemer.

Ved vårt serviceverksted for elektronikk håndterer 
vi reparasjon, og testing av alt i radio, dab og 

diverse lysutstyr.
 

For å maksimere lagerkapasiteten i Grimstad 
har vi fått installert seks automatiske vareheiser som 

rommer store mengder bildeler.

Våre moderne lokaler i Oslo er også tilpasset et 
effektivt lagerhold.


