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150 år av erfarenhet 
och nytänkande
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Beijer Industri är ett teknikorienterat handelsbolag som levererar förnödenheter, råvaror, 
maskiner och utrustning till industrin i Norden. Vi tillför erfarenhet och teknisk kompetens 
till våra kunders dagliga verksamhet. Naturligtvis är vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt 
ISO 14001 och 9001.

Anpassade för framtiden
Sedan 1860-talet, då bröderna Gottfried och Lorens Beijer började handla med kol, koks, 
stål och spannmål har både världen och vi förändrats drastiskt. Många av våra konkurrenter 
har kommit och gått. Men Beijer Industri är starkare än någonsin. Tack vare vår förmåga att 
anpassa oss är ett av marknadens äldsta bolag också det mest uppdaterade. För dig som 
kund betyder det en unik kombination av erfarenhet, trygghet och nytänkande. 

Flexibel organisation
Idag ingår Beijer Industri i Beijer Tech-gruppen, en koncern med fokus på att göra den 
nordiska industrin mer konkurrenskraftig, som i sin tur ägs av börsnoterade koncernen Beijer 
Alma. Detta ger oss den stora koncernens muskler när det behövs. Samtidigt är vi en flexibel 
och snabbfotad organisation som alltid står redo att tillgodose dina önskemål. 

Idag står vi starkare än någonsin

Vad tycker våra kunder?

”Vi har valt Beijer Industri som huvudleve-
rantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. 
De har det tekniska kunnandet som krävs för 
att hålla vår personal uppdaterad kring nya 
applikationer och de erbjuder oss att testa 
nyheter och att vara involverade i utvärde-
ringen. Produkterna i deras sortiment har  
en längre livslängd än de flesta andras och 
de kan tillhandahålla konkurrenskraftiga  
priser på allt från maskiner till förnöden-
heter. Dessutom är de alltid tillgängliga.”

”Lyhörda och proaktiva”
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Vi representerar specialiserade och väletablerade 
företag över hela världen. I många fall har vi byggt 
upp långa relationer som ger oss en specialservice 
våra kunder kan dra nytta av. Dessutom förfinar och 
förnyar vi ständigt vårt växande nätverk genom våra 
leverantörsutvärderingar så att vi alltid kan lösa även 
de svåraste utmaningar. 

Världens ledande tillverkare
Som kund hos Beijer Industri behöver du bara en  
kontakt för att omedelbart få tillgång till en hel 
värld av problemlösningar från världens ledande  
tillverkare. Vi har kunnandet, kontakterna och  
genom våra starka relationer är du alltid prioriterad. 

Förstår dina utmaningar
Kontakter är bra. Kontakter och kunskap är ännu 
bättre. Eftersom vi är en del av 150 års industritradi-
tion förstår vi våra kunders vardag. Vi kan proces-
serna. Förstår utmaningarna. Och ser problemen 
– men även möjligheterna. Vi kan tolka behoven och 
omsätta dem i de mest kostnadseffektiva produkterna 
eller helhetslösningarna för varje situation.

Vi vet inte bara vad du vill ha, 
utan även vad du behöver

Miljötänkande
Vi ställer höga krav på våra leverantörer att 
leva upp till såväl dagens som morgondagens 
miljökrav. Vår ambition är att ligga i framkant 
inom miljö och kvalitet.
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Beijer Industri är ett av få svenska företag som 
kunnat visa upp högsta kreditvärdigheten AAA 
i mer än 20 år. Vad är det värt för dig och ditt 
företag?

Vår affärsmodell. Beijer Industri utvärde-
rar kontinuerligt de ledande leverantörer-
na och varumärkena på världsmarknaden 
för att säkerställa leverans av produkter 
med rätt kvalitet till våra kunder. I nära, 
långsiktiga samarbeten med leverantö-
rerna utnyttjar vi vår spetskompetens för 
att förädla och kundanpassa produkterna 
så att de levereras i form av lösningar och 
applikationer som tillför kunden värden 
såsom lägre totalkostnad, ökad effektivitet 
eller förenklad funktion. 

Vad tycker våra kunder?

”Beijer Industri har en god kompetens och 
en djup förståelse för de problem som kan 
inträffa inom vårt produktområde. Tillsam-
mans med Beijer Industri har vi hittat ett 
flexibelt och kostnadseffektivt koncept som 
gör det möjligt att snabbt och enkelt att 
göra förändringar i leveranserna. Tack vare 
samarbetet med Beijer Industri har vi sparat 
mer än en miljon kronor i förhållande till 
tidigare leverantör.”

”Djup förståelse och 
god kompetens”

Kund

Kundnära  |  Kreativa  |  Kompletta
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Ibland är det den dyraste produkten på marknaden, 
ibland en billigare – men alltid den mest relevanta. Kort 
sagt: Beijer Industri är katalysatorn mellan våra kunders 
behov och marknadens bästa lösning. Dina möjligheter 
att hitta exakt rätt produkt stannar inte vid vår för-
måga att hitta den. Ibland måste vi hjälpa till att skapa 
den också. Om inte rätt produkt finns på marknaden 
kan vi hitta leverantörer som hjälper till att ta fram en 
specialanpassad lösning. Och detta är ofta en pågående 
produktutveckling som syftar till att genom finjustering-
ar optimera en viss process eller funktion. Detta är ett 
av många mervärden som ger våra kunder en exklusiv 
och påtaglig service som lyfter deras verksamhet. 

Stabil partner
Beijer Industri är en stabil partner även finansiellt.  
Vi tillhör de få svenska företag som i mer än 20 år har 
kunnat visa upp kreditvärdigheten AAA. Faktum är att 
av Sveriges ca 316 000 företag är det bara 82 som har 
lyckats med detta i dagsläget. Vad det betyder för 
din trygghet behöver vi knappast påpeka. Vi var här 
igår. Vi kommer att vara här i morgon. Inga obehag-
liga överraskningar. 

Miljö- och kvalitetscertifierade
Naturligtvis är vi både miljö- och kvalitetscertifierade 
enligt ISO 14001 och 9001. Vi är certifierade eftersom 
vi vill ligga steget före i miljöarbetet – något som våra 
kunder drar alltmer nytta av i sin verksamhet. Med vår 
leverantörsbedömning säkrar vi att alla våra leveran-
törer klarar en prövning som omfattar både miljö, etik 
och kvalitet. Och med våra internationella kontakter 
kan vi t ex förutse vilka miljökrav som kan komma i 
Sverige, eftersom vissa marknader har ännu tuffare 
bestämmelser än de svenska. 

Ytbehandling
Beijer Industri har tack vare sitt kontaktnät av leve-
rantörer ett av de absolut bredaste programmen av 
slip- och polermaterial som går att finna på markna-
den. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens som 
gör oss till specialister inom ytbehandling.

Gjuteri
Tillsammans med våra systerföretag inom Beijer Tech 
är vi en komplett leverantör av förnödenheter, råva-
ror, maskiner, utrustning och service till gjuterier. 
Vi kan erbjuda alla produkter ett gjuteri behöver 
och har den bredaste kompetensen i branschen.

Stål- och smältverk
Vi har lång erfarenhet av svensk stålindustri och har 
kapacitet och kunskap att leverera den utrustning 
och de förnödenheter som krävs för modern ståltill-
verkning. Tillsammans med våra leverantörer kan vi 
lösa de höga krav som idag ställs på leveranser av 
utrustning samt säkerhet kring dessa.

Eldfast
Vi gör det enklare än någonsin att handla upp eld-
fasta applikationer. Med oss som totalleverantör inom 
såväl Material som Installation & Tillverkning och 
Service & Utbildning får du skräddarsydda lösningar 
från ett och samma ställe. Resultatet blir bättre 
överblick, mer trygghet och ökad lönsamhet.

Stålprodukter
Beijer Industri samarbetar sedan många år med ett 
flertal stålverk och kan leverera stålprodukter som 
grovplåt, tunnplåt, balk, stång, tråd och kallformade 
profiler.

Trygghet är en naturlig 
del av samarbetet

Vi kan bland annat erbjuda:
• Maskiner, förnödenheter och utrustning till   
  gjuterier
• Maskiner och utrustning till stålverk, stål-
  och valsverk
• Gjuterikoks
• Maskiner för pressgjutning
• Stålprodukter som plåt, balk, stång och tråd
• Kallformade profiler
• Slipprodukter och polermaterial
• Precisionsslipskivor, diamant och CBN

Vad tycker våra kunder?

”Vi valde att byta till Beijer Industri för att få 
ökat fokus på nya metoder och material. Till-
sammans har vi genom åren testat och utvärderat 
nya artiklar vilket bidragit till skräddarsydda 
uppsättningar av material för olika områden. 
Samarbetet fungerar mycket bra och supporten 
av påfyllning eller specialanpassningar är mycket 
flexibel. Vi ser fram emot ett fortsatt aktivt  
samarbete med att hitta innovativa lösningar.”

”Aktivt samarbete kring 
utvecklingen”



Tillsammans är vi starkare

Beijer Industri ingår i Beijer Tech AB, en grupp specialiserade 
bolag som samarbetar för att göra den nordiska industrin 
ännu mer konkurrenskraftig. Beijer Tech representerar några 
av världens ledande tillverkare och erbjuder genom sina 
dotterföretag förädlade, kundanpassade lösningar inom 
produktområdena ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, 
flödesteknik och industrigummi. www.beijertech.se
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