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Tusen installationer 
borgar för kvalitet
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Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar till industrin i  
Norden. Vi erbjuder ett av marknadens starkaste sortiment pressgjutning, sandgjutning, stålverk, 
blästring, värmebehandling samt service och reservdelar. Dessutom har vi ett omfattande service-
koncept som hjälper dig att öka livslängden på din maskinpark. 

Delaktig i utvecklingen
I mer än åttio år har vi varit med och tagit aktiv del i utvecklingen på marknaden. Ända sedan 
Selim Karlebo startade företaget 1927 har vi arbetat för att introducera och etablera nya metoder 
och maskiner som optimerar produktionen inom industrin.   

Stark organisation
Idag ingår Karlebo 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. 

Lösningar som optimerar din produktion.
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Genom nära samarbete med ledande tillverkare från 
hela världen kan vi erbjuda ett av de starkaste pro-
grammen av såväl tjänster som produkter på mark-
naden. Tyngdpunkten ligger på tekniska maskiner, 
produkter och förnödenheter till gjuterisektorn men 
även övrig verkstadsindustri och stålverk tillhör våra 
drygt femhundra kunder. 
 
Med dig hela vägen
Med mer än tusen lyckade installationer de senaste 
tjugo åren i bagaget vet vi vad som krävs för att 
lyckas. Tack vare lång erfarenhet och daglig interak-
tion med kunder har vi såväl bred som djup kunskap 
om och förståelse för hur dina processer ser ut och 
vilka funktioner som är nödvändiga för att få ett op-
timalt flöde. Vi är med dig hela vägen från planering, 
projektering, 3D-design och analys till installation, 
färdig lösning och service.  

Beprövad innovation
För att kunna erbjuda rätt maskiner, produkter och 
förnödenheter scannar vi kontinuerligt marknaden 
efter ny teknik. Samtidigt ser vi till att bara introdu-

cera väl beprövade innovationer oavsett om det  
gäller hela avancerade produktionssystem eller en-
skilda reservdelar. Om vi inte har den nyckelfärdiga 
lösning du är ute efter i lager, så vet vi var vi hittar 
den och skräddarsyr den.

Förståelse för dina 
flöden och processer.

Miljötänkande
Vi ställer höga krav på våra leverantörer att 
leva upp till såväl dagens som morgondagens 
miljökrav. Tack vare att vi ingår i Beijer Tech 
har vi storlek och resurser att ligga i framkant 
inom miljö och kvalitet.

Vår affärsmodell. Karlebo utvärderar 
kontinuerligt de ledande leverantörerna 
och varumärkena på världsmarknaden för 
att säkerställa leverans av produkter med 
rätt kvalitet till våra kunder. I nära, lång-
siktiga samarbeten med leverantörerna 
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. 

Förädling

BehovUrval

Världens 
ledande 

tillverkare
Produkt Förädlad

produkt
Kund

Kundnära  |  Kreativa  |  Kompletta

Utveckling

Tester

Specialistkunskap

Trygghet

Erfarenhet

Kundinsikt

Miljö

SpecialanpassningProcesskunskap

Leveranssäkerhet

Totalekonomi
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Lagerhållning

Service
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Det finns mycket tid och pengar att spara på att  
välja rätt partner för sin teknikinriktade service.  
Vi på Karlebo har en bred organisation för alla typer 
av serviceuppdrag oavsett om det gäller uppgradering, 
underhåll eller reparation. Tack vare vår erfarenhet 
kan vi erbjuda en djup kunskap om såväl dina maskiner 
som processer. Genom nära samarbete med världens 
ledande tillverkare ger vi dig dessutom tillgång till 
originaldelar som optimerar din produktion, minimerar 
ställtid och ökar livslängden på din maskinpark.

Hög tillgänglighet
Vår ambition är att alltid ha en hög tillgänglighet  
för dig som kund och ge dig snabb respons. Genom 
lokal närvaro med fem kundcentra, rationell logistik-
hantering, omfattande maskinregister och ett stort 
lager med reservdelar och förnödenheter erbjuder  
vi ett långtgående engagemang för att tillgodose  
dina behov.  

Miljö och säkerhet
Miljö och säkerhet har alltid i fokus för oss på Karlebo. 
Genom att samarbeta med leverantörer som erbjuder 
miljöanpassade produkter och produktionsprocesser 
strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön.  
Vi arbetar aktivt med att säkerställa våra kunders  
arbetsmiljöer i samarbete med arbetsmiljöingenjörer 
som dessutom är med och bedömer dokumentationen 
från leverantörer. 

Pressgjutning
Inom pressgjutning har vi på Karlebo ett brett erbju-
dande och kan leverera allt från kompletta pressgjut-
celler till enstaka maskiner, periferiutrustning eller 
ombyggnad och service. Genom närvaro hos kunden  
ser vi helheten och kan föreslå samt leverera den  
utrustning som krävs för att leva upp till förväntning-
arna. En viktig ingrediens i vårt totalåtagande är att  
vi inte bara tar ansvar för installation utan också  
eftermarknad under maskinens livslängd. 

Sandgjutning
Karlebo är i dag starkare än någonsin inom sandgjutning 
med kompletta maskinlösningar till metall-, järn- och 
stålgjuterier. Genom en långsiktig satsning på samar-
betspartners med dokumenterad framgång världen över 
har vi byggt upp ett brett program inom viktiga teknik-
områden såsom smältning, formning och efterbehand-
ling. Även på förnödenhetssidan är vi en stark aktör 
med specialsand, kemiska bindemedel, blästermedel 
och produkter för matning. Med hjälp av våra erfarna 
medarbetare tar vi ansvar hela vägen, från projektstart 
till igångkörning.

Servicekoncept som ökar livslängden. 
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Stålverk
Vi har lång erfarenhet av teknikhandel kopplad till 
nordisk stålindustri. Tillsammans med våra leverantörer 
har vi kunnandet och erfarenheten som krävs för att 
tillgodose de höga krav som ställs på leveranserna av 
produktionsutrustning. Våra maskiner har hög prestanda 
och anpassas för att på bästa sätt optimera produktio-
nen samtidigt som de är användarvänliga och har goda 
miljöegenskaper. 

Blästring
Karlebo är en ledande leverantör av kostnadseffektiva 
blästeranläggningar för alla användningsområden till 
gjuteri-, stålverks- och verkstadsindustrin. Decennier av 
erfarenhet har resulterat i ett unikt och nära nog hel-
täckande program för modern blästerteknik. Vi hjälper 
dig att välja rätt blästermedel för varje situation och 
ställer in dina maskiner för optimalt utnyttjande med 
rätt kornstorlek, rätt driftsblandning och hårdhet vilket 
förbättrar driftsekonomin. Vi har även ett omfattande 
reservdelssortiment där de mest frekventa delarna 
lagerhålls på vårt huvudlager i Taberg. 

Värmebehandling
Karlebo har ett komplett erbjudande riktat till värme- 
behandlingsindustrin. Genom våra väl etablerade 
leverantörer kan vi  förse våra kunder med allt från 
nya ugnslinjer till styrutrustning, reservdelar och 
förbrukningsartiklar. Vi tillhandahåller också all typ 
av service för värmebehandlingsugnar såsom full- 
ständiga renoveringar, ommurningar och underhålls-
service. För vakuumugnar erbjuder vi fullservice 
inklusive kompletta renoveringar av värmekammare.

Service och reservdelar
Det finns mycket tid och pengar att spara på att  
välja rätt partner för sin teknikinriktade service.  
Vi på Karlebo har en bred organisation för alla typer 
av serviceuppdrag oavsett om det gäller uppgrade-
ring, underhåll eller repareration. Med mer än 1.000 
lyckade installationer och över 80 års erfarenhet i 
bagaget kan vi erbjuda en djup kunskap om såväl 
dina maskiner som processer. Genom nära samarbete 
med världens ledande tillverkare ger vi dig dessutom 
tillgång till originaldelar som optimerar din produk-
tion, minimerar ställtid och ökar livslängden på din 
maskinpark.

Vi har bland annat genomfört:

• Mer än 150 installationer av pressgjutmaskiner

• Mer än 500 installationer av blästeranläggningar

• Mer än 50 installationer av smältugnar  
och doserugnar

• Mer än 70 installationer av formanläggningar  
för råsand och kallhärdande gjuterier
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Tillsammans är vi starkare

Karlebo 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 för 
bland annat ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, 
flödesteknik och industrigummi. www.karlebo.se
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