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Varastossa oikeita ratkaisuja:
KSB-huoltopalvelut
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Johdanto

Nopeaa, luotettavaa ja
ammattimaista jo
yli 140 vuoden ajan
KSB toimittaa innovatiivisia ratkaisuja. Asiakkaat voivat luottaa
nesteiden ja kiintoaineiden siirtämisessä KSB:n uraauurtavaan
teknologiaan, konsultointiin ja huoltopalveluun, josta meillä on
runsaasti erilaisia vaihtoehtoja.

KSB:n räätälöidyt varaosapalvelut ovat

tuottaa laajan eurooppalaisen huolto- ja

tärkeä osa palveluportfoliota. Jos asiak-

myyntiverkostonsa kautta enemmän lisä

kaamme tarvitsee varaosan, jota ei enää

arvoa kuin yksikään toinen valmistaja.

valmisteta, tai haluaa päivityksen asen-

Ei ainoastaan pumppujen ja venttiilien vaan

nettuun pumppuun, KSB on aina käytet-

myös muiden pyörivien laitteiden osalta.

tävissä laitteen luotettavan ja taloudelli-

Pyrimme parantamaan toimintaamme päivä

sen toiminnan varmistamiseksi. KSB voi

päivältä – yrityksesi eduksi!

Sisältö
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Alkuperäiset varaosat

Kerran KSB-pumppu, aina KSB-pumppu:
KSB:n alkuperäiset varaosat
Voit luottaa täysin yhteen asiaan: KSB:n alkuperäiset varaosat täyttävät samat tiukat
laatustandardit kuin alkuperäinen pumppukin. KSB:n teknologia on aina alansa kärkeä.

Kanavoimme markkinatuntemuksemme
ja uudet tutkimustulokset alkuperäisten

Edut yhdellä silmäyksellä:

varaosien kehitystyöhön. Esimerkkinä

■■

Huipputeknologia

tästä kehitämme ja jalostamme KSB:n

■■

KSB:n myöntämä takuu myös pumpulle aiheutuvista

omassa laboratoriossa jatkuvasti erikois-

seurannaisvahingoista

materiaaleja pumppuja ja venttiilejä

■■

Entistä pidempi käyttöikä

varten.

■■

Pitkän aikavälin käytettävyys

Emme tingi varaosien laadusta. Pidämme
kiinni kaikkein tiukimmista standardeista
ja käytämme aina huipputeknologiaa
varaosien valmistuksessa. Kaikkien
varaosien materiaalit testataan järjestelmällisesti ja mitat ja ulkoasu tarkastetaan. Toimitamme pyynnöstä sertifikaatit
näistä testeistä.
KSB:n alkuperäiset varaosat ovat täysin
yhteensopivia olemassa olevien pumppujen kanssa. Autamme mielellämme kaikkien yrityksesi tarvitsemien säätöjen tai
muutosten tekemisessä – esimerkiksi
valitsemaan paremman materiaalin kulloistakin käyttötarkoitusta varten.

Huoltopalvelut
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in Litho

Streifen entfallen hier

Eduksesi:
KSB:n huoltopalvelut
KSB:llä on yli 3 000 työntekijää yli 160 huoltokeskuksessa eri
puolilla maailmaa. Olemme sitoutuneet palvelemaan asiakkai-

Edut yhdellä silmäyksellä:

tamme ja huoltamaan heidän järjestelmiään. Tuotamme ammat-

■■

timaisia pumppujen, venttiilien ja myös muiden valmistajien

KSB:n tai kolmannen osapuolen tuotteiden laajat
huoltopalvelut

pyörivien laitteiden huoltopalveluja – korjauksista ja rutiini-

■■

Maailmanlaajuinen huoltoverkosto

luonteisista kunnossapitotoimista optimointiin tai vaihtoon.

■■

Asiantunteva konsultointi

Olemme käytettävissä kellon ympäri kaikkialla maailmassa

■■

Huoltopalvelut ja varaosat samasta paikasta

yrityksesi menestyksen varmistamiseksi.
Suomessa KSB:lla on kuusi huoltopistettä. Huollossa, huollon
myynnissä ja varaosavalmistuksessa meillä työskentelee kaikkiaan 30 henkilöä. Suomen keskushuolto sijaitsee Keravalla,
varaosavalmistus Keuruulla ja paikallishuollot löytyvät Eurasta,
Jyväskylästä, Kokkolasta ja Oulusta.
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Huoltosopimukset

Täydelliseen suunnitteluun:
KSB:n huoltosopimukset
KSB:n asiakkaat eri puolilla maailmaa hyötyvät pumppujen,
venttiilien ja muiden pyörivien laitteiden huoltokonseptistamme,

Edut yhdellä silmäyksellä:

joka vähentää kunnossapitokustannuksia ja tuotteiden

■■

Erityisehdot ja kiinteät hinnat

elinkaarikustannuksia.

■■

Entistä luotettavampi suunnittelu ja toteutus

■■

Järjestelmän optimaalinen käytettävyys

■■

Yksinkertaistetut tarjousten ja tilausten

Laadimme huoltosopimuksen yhteistyössä yritykseksi kanssa.
Tuloksena saadaan yrityksesi erikoistarpeisiin räätälöity huolto- ja varaosakonsepti – yksittäisistä kunnossapitotehtävistä
kokonaisvaltaiseen huoltopakettiin.

in Litho

käsittelyprosessit

Varastonhallinta
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Juuri tarvittava määrä, ei yhtään liikaa:
varastonhallinta

Varastonpito merkitsee kustannuksia

vaihtokelpoisista osista. Näin varasto ja

mutta säästää myös rahaa pitkällä aika-

tilausmäärät voidaan optimoida.

välillä. Varaosien ja kuluvien osien pitäminen varastossa sitoo pääomaa mutta

Suomessa KSB varastoi varaosia kuudella

varmistaa varaosien saatavuuden tarvit-

paikkakunnalla. Keskusvarasto sijaitsee

taessa. Järkevä tasapaino on avaintekijä.

Keravalla. Eura, Keuruu, Jyväskylä, Kokkola ja Oulu palvelevat asiakkaita omilla

Liian suurten varastojen ja toisaalta

alueillaan. Paikalliset varastot pyritään

varaosien vajauksen estämiseksi KSB on

räätälöimään alueellisen tarpeen mukaan.

laatinut tuotesarjakohtaisia luetteloita

Edut yhdellä silmäyksellä:
■■

Varaston ja tilausmäärien optimointi vähentää
varastointikustannuksia

■■

Varaosien saatavuus paranee, kun varastossa on
ihanteellinen määrä tarvittavia varaosia

■■

Pääomaa ei tarvitse sitoa turhaan liian suuren
varaosamäärän pitämiseen varastossa
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Revisiot

Hyvästä voidaan tehdä vielä parempi:
revisiot
Muuttuneet olosuhteet edellyttävät usein uutta toimintatapaa. Sama pätee pumppuihin.
Energiatehokkuuden parantaminen, uusien määräysten täyttäminen, käyttöiän pidentäminen tai
teknologian mukauttaminen uusiin käyttötietoihin ei kuitenkaan edellytä aina uuden pumpun ostamista.

Revisioilla varmistetaan, että pumput ovat jälleen sopivia
tehtävään. Optimoimme asennetut pumput ja venttiilit tekemällä hydraulisia, mekaanisia tai materiaaliin liittyviä päivityksiä –
kenen tahansa valmistajan mihin tahansa tuotteeseen. Revisio

Edut yhdellä silmäyksellä:
■■

kustannukset

on edullinen tapa ajantasaistaa teknologia eri käyttötarkoituksia
varten.
Järjestelmäanalyysin laatiminen mahdollistaa järjestelmän
toiminnan vertailemisen ennen revisiota ja sen jälkeen.

Entistä pienemmät energia- ja kunnossapito

■■

Entistä pitempi käyttöikä

■■

Entistä parempi käytettävyys

■■

Määräystenmukaisuus

■■

Kun järjestelmää muutetaan tarpeen mukaan, uusiin
laitteisiin ei tarvitse tehdä suuria investointeja

Umpiportaan asentaminen
Entistä pienempi energiankulutus

Mekaanisen tiivisteen
vaihtaminen
Entistä pienempi
energiankulutus,
luotettavampi toiminta

Kennopintainen kulutusrengas
Entistä suurempi tehokkuus ja
pienempi kuluminen

Tuotannosta
poistuneet tuotteet

09

Menneet myyntimenestykset:
Tuotannosta poistuneet tuotteet
KSB:n pumput ja venttiilit ovat eri puolilla maailmaa tunnettuja
pitkästä käyttöiästään. Ei siis ole yllättävää, että kysyntää riittää myös
KSB:n vanhoille, tuotannosta poistuneille tuotteille.

Voit luottaa siihen, että KSB jatkaa useimpien nykyisten pumppujen valmistusta.

Edut yhdellä silmäyksellä:

Yli 100 tuotesarjaa yli 60 vuoden aikana –

■■

Hankinnan toimivuuteen voi

tuskin yksikään muu valmistaja yltää

luottaa myös vuosikymmenien

samaan.

jälkeen
■■

Joissakin tapauksissa vanha pumppu voidaan korvata hankkimalla sen tilalle suunniteltu uusi pumppu. Vanhojen
tuotesarjojen varaosia voidaan valmistaa
lisää yksittäisissä tapauksissa. Voit jatkaa
pumpun luotettavaa käyttöä – vaihtamatta
tai muuttamatta järjestelmää kuten perustusta tai putkia.

Tuotannosta poistettujen
tuotteiden tekninen tuki

■■

Järjestelmän kaikkien osien
saatavuus turvataan
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Reverse engineering

Reverse engineering: aivan kuten alkuperäinen
Reverse engineeringin avulla KSB voi nopeasti auttaa muiden valmistajien varaosiin liittyvissä
ongelmissa. Valmistajia poistuu joskus markkinoilta ja varaosia voi olla vaikea tai mahdoton saada
tai niitä ei ole saatavilla halutun laatuisina. KSB voi silloin valmistaa korvaavan varaosan vanhan
perusteella. Osa on valmis asennettavaksi ja vastaa asiakkaan vaatimaa laatua.

Pumppujen ja venttiilien komponenttien lisäksi valmistamme
erikoistilauksesta myös muiden pyörivien laitteiden komponentteja, kuten tuulettimien ja puhaltimien komponentteja.
Olemme valmistaneet myös vaihteistokoteloiden ja kuljetinhih-

Edut yhdellä silmäyksellä:
■■

erikoistilanteissa

nojen telojen kaltaisia erikoistuotteita. Monet komponentit
koneistetuista sorvattuihin ja valettuihin komponentteihin
voidaan valmistaa taloudellisesti. Suomessa KSB:n Keuruun
toimipiste on erikoistunut vaativaan huoltoon ja varaosavalmistukseen. Toimipisteessä pystytään valmistamaan ja korjaamaan osia lähes kaikkiin pumppumerkkeihin ja -tyyppeihin.
Täytehitsaukset, pinnoitukset ja räätälöinnit ovat Keuruulla
arkipäivää. KSB valmistaa Keuruulla MPP-merkinnällä myytävät varaosat.

Tuki varaosien hankintaan liittyvissä ongelmissa ja

■■

Tuotannosta poistuneiden varaosien saatavuus

■■

Lyhyet toimitusajat

■■

Entistä pitempi käyttöikä parannetun rakenteen ja
laadukkaiden materiaalien ansiosta

Varaosasarjat
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Kaikki tarvittava kerralla: varaosasarjat
Kaikki tarvittava on heti käytettävissä: KSB toimittaa monia
pumppusarjoja varten täydellisiä varaosasarjoja. Ne sisältävät
tärkeimmät kuluvat osat kuten esimerkiksi tiivistesarjat, jotka
vaihdetaan jokaisen korjauksen yhteydessä. Sarjat sopivat
usein erikokoisiin pumppuihin eikä aikaa kulu yksittäisten
osien etsimiseen.

Edut yhdellä silmäyksellä:
■■

Aikaa säästyy, helppoja tilata

■■

Ei virheitä pienten osien tilauksessa, mitään ei
unohdu pois

■■

Taloudellisempi ratkaisu kuin kaikkien osien
tilaaminen erikseen

■■

Kaikki varaosat ovat KSB:n tunnustettua laatua

Technology that makes its mark

KSB Finland Oy
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