Our technology. Your success.
Pumps Valves Service
n

n

KSB Suomessa

Kaikkialla maailmassa
– kaikkialla Suomessa.
KSB on johtavia pumppujen, venttiilien ja niihin liittyvien järjestelmien toimittajia maailmassa. Puoleemme käännytään varsinkin, kun
tarvitaan ratkaisuja vaativiin teollisuuden nesteensiirtoprosesseihin.
KSB:llä on valmistusta 29 maassa ja myynti- ja huoltokeskus yli 100
maassa. Suomessa KSB-tuotteita on myyty jo 1920-luvulta lähtien.
Tällä hetkellä toimipaikkoja on seitsemän ympäri maata ja asiakkaita
palvellaan lähes 70 hengen voimin.

Huippulaatua – vastuullisesti
Ensiluokkaiset tuotteet ovat KSB:lle sydämen asia. Hydrauliikka, automaatio ja
moottoriteknologia ovat tuotekehitystyön tärkeimmät painopistealueet. Keskeisten
pumppusarjojemme hyötysuhteet edustavat alansa huippua ja tuotekehityksemme
varmistaa kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.
KSB kantaa sosiaalisen vastuunsa monin tavoin. Olemme mukana YK:n Global Compact -ohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä omassa liiketoimintaympäristössään. Kioton sopimusta tuemme tuotekehityksen
avulla, mutta myös varmistamalla, että työskentelyprosessimme ja -ympäristömme
kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja raaka-aineita. KSB Finland Oy toimii
DNV:n ISO 9001 -laatusertifikaatin mukaan, joka myönnettiin meille vuonna 2003.

Kuumaa vettä, lietettä, syövyttäviä ja palavia
nesteitä – KSB:ltä löytyy ratkaisu.
KSB yhdistää innovatiivisen tekniikan erinomaiseen
palveluun. Olemme projektiosaaja, jolta hoituu
myös nopeatempoinen päivittäismyynti ja huolto.

Talotekniikka
KSB:n sprinkler-, paineenkorotus- ja vesihuoltopumput sekä
sulku- ja säätöventtiilit ovat huoleton ratkaisu talotekniikan
urakoitsijoille ja laiterakentajille niin suuriin kuin pieniinkin

Energia

projekteihin.

KSB on voimalaitospumpuillaan ja korkeapaineventtiileillään
alan markkinajohtaja maailmassa. Ammattitaitoinen tiimimme

Kaivosteollisuus

palvelee voimalaitoksia, kattilanrakentajia sekä energia-alan

KSB:n omistama GIW Industries Inc. tarjoaa maailmalaajuisesti

muita laiterakentajia ja suunnittelijoita tarjoamalla erityisesti

osaamistaan kaivosteollisuuden kulutuskestävyyttä vaativiin

asiakaslähtöisiä kokonaisratkaisuja. KSB:n perinteistä pumppu-

pumppukohteisiin. KSB:llä on kaivosteollisuuteen myös kattava

ja venttiiliosaamista täydentävät mm. KSB MIL ja Welland &

venttiilivalikoima.

Tuxhorn –säätöventtiilit.
Käynnissäpito
Teollisuus

Mittatilaustyönä laaditut huoltosuunnitelmat, alkuperäiset

KSB:n teollisuuspumput ja -venttiilit eivät kavahda ääriolo-

varaosat ja paikallinen palvelu säästävät aikaa ja rahaa

suhteita. Laaja pumppu- ja venttiilivalikoima takaa asiakkaalle

varmistamalla järjestelmien toimivuuden ja pitkäikäisyyden.

kokonaistaloudellisimman ratkaisun. Tärkeimmät tuotemerk-

Huoltoverkostomme koostuu yli 2600 asiantuntijasta ja yli 140

kimme ovat KSB, Amri, KSB Profin, Flowserve ja Orbinox.

huoltopisteestä ympäri maailman.

Asiakkaitamme ovat niin teollisuuslaitokset kuin teollisuuden
laiterakentajat, urakoitsijat ja suunnittelutoimistot.
Vesi/jätevesi
Runsas pumppu- ja venttiilivalikoimamme on kilpailukykyinen
valinta veden kierrättämiseen ja siirtämiseen. Vesitiimimme asiakkaita ovat kuntien ja kaupunkien puhdas- ja jätevesilaitokset
ja niiden suunnittelijat, urakoitsijat ja laiterakentajat.

KSB toimipisteet Suomessa

KSB Finland Oy – vastuussa Suomen toiminnoista

KSB Keuruu – varaosavalmistuksen erikoisosaamista

Keravan toimipisteessä keskitytään laiterakentajiin ja projekti-

Keuruun toimipiste vahvistaa KSB:n huoltopalvelua tarjoamalla

asiakkaisiin loppuasiakkaita ja urakoitsijoita unohtamatta.

varaosavalmistuksen ja korjauksen erikoisosaamista. Täytehit-

Suomen keskusvarasto ja -huolto ovat Keravalla.

saukset, pinnoitukset ja räätälöinnit ovat Keuruulla arkipäivää.

Puhelinvaihde: 010 288 411
Osoite: Savirunninkatu 4, 04260 Kerava

Keruulla valmistetaan MPP tuotemerkillä myytävät varaosat.
Puhelinvaihde: 03 4728 500
Osoite: Laserkuja 1, 42700 Keuruu

KSB Oulu – lähellä asiakasta
Tarjoamme myynti-, huolto- ja kunnossapitopalveluita

Sähköpostiosoite: myynti@ksb.com

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Oulussa varastoimme alueella tarvittavia venttiileitä ja varaosia.
Puhelinvaihde: 010 288 411
Osoite: Haaransuontie 15, 90240 Oulu

KSB:n palvelut Suomessa
■■

Pumppu- ja venttiilimyynti. Laajasta tuotevalikoimasta löydät pumput ja venttiilit
useimpiin nesteensiirtoprosesseihin.

■■

Huolto. Huolto- ja kunnossapitosopimuksilla varmistat tuotteen pitkän käyttöiän,
säästät kustannuksia ja säästyt yllätyksiltä.

■■

Varasto. Tuomme varaston mahdollisimman lähelle asiakasta ja räätälöimme sen
sisällön vastaamaan asiakkaan tarvetta.

Paikallisyksiköt lähellä asiakasta

Paikalliset myynti-, huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä
asiakkaan tarpeen mukaan suunniteltu varaosa- ja tuotevarasto
varmistavat nopean palvelun. Paikallisyksikkömme palvelevat
suuria ja pieniä loppukäyttäjiä kaikkialla Suomessa. Suomessa
KSB:llä on kolme paikallisyksikköä.
KSB Eura
LT Liquid Transfer Oy
Alueella: Varsinais-Suomi ja Satakunta
Puhelin: 044 555 3200
Osoite: Neitsytpolku 2, 27500 Kauttua
KSB Jyväskylä
Osako Oy
Alueella: Keski-Suomi, Etelä-Savo,
Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
Puhelin: 010 666 9230
Osoite: Helmintie 2, 40250 Jyväskylä
KSB Kokkola
Jukkola Systems Oy

KSB Oulu

Alueella: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
ja Pohjanmaa
Puhelin: 044 031 9153

KSB Kokkola

Osoite: Levytie 9, 67800 Kokkola

MPP Keuruu

KSB Jyväskylä

KSB Eura

KSB Finland Oy

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4
04260 Kerava
ww.ksb.fi

4.10.2016

