
Where competence creates solutions 

 Onze technologie. Uw succes.
Pompen n Afsluiters n Service



De hoofdzetel in Frankenthal, Duitsland

Overal waar er nood is aan transport, de regeling of het afsluiten van vloeistoffen 

duikt de naam KSB op. Sinds de oprichting meer dan 145 jaar geleden is KSB 

Group uitgegroeid van een kleinschalig Duits bedrijf tot een multinational met 

een uitstekende reputatie. Klanten uit alle hoeken van de wereld kunnen rekenen 

op een breed gamma van pompen, afsluiters, automatisering en service. Kortom, 

met betrouwbare toptechnologie blijft elk hydraulisch systeem in topconditie. Zo 

kunt u zich volop concentreren op de groei en het succes van uw business. 

Hoofdkantoor
in Frankenthal, Duitsland

Opgericht in 1871

Meer dan 16.000  
medewerkers wereldwijd

170 servicecenters verspreid  
over meer dan 100 landen

Meer dan € 2 miljard gerealiseerde 
omzet in 2017  

KSB GROUP
Een internationaal concern dat 
vertrouwen biedt
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KSB Group is overal ter wereld vertegenwoordigd met vestigingen, 

productielocaties en serviceworkshops. Dankzij het fijnmazige verkoop- en 

servicenetwerk dat zich uitstrekt over de 5 continenten staat KSB Group 

altijd dicht bij de klant. Toch ligt de focus vooral op de Europese markt. Met 

wereldwijde ervaring slaagt KSB Group erin om exact die oplossingen voor te 

stellen die ter plaatse nodig zijn om installaties duurzaam te laten werken.

Een grenzeloze service staat tot uw dienst

KSB productievestigingen

KSB verkoop-/ servicevestigingen
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KSB BELGIUM
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Uw installatie 
op elk moment 
draaiende houden, 
daar draait het om. 

Opgericht in 1953 Hoofdkantoor
in Waver

Meer dan 75 medewerkers 
(incl. technici)

€ 36 miljoen gerealiseerde 
omzet in 2017

Ook actief in het 
Groothertogdom Luxemburg

Werkplaats in Sint-Gillis-Waas 
en Waver

Sinds 1953 is ons bedrijf ook actief in België en Groothertogdom Luxemburg als  

KSB Belgium. Met een uitgebreid assortiment van pompen en afsluiters zijn wij 

gespecialiseerd in totaaloplossingen voor vrijwel elke toepassing. Over de gehele 

levenscyclus van uw installatie heen kunt u rekenen op zinvol technisch advies, slimme 

automatisering en betrouwbare service. Kortom, wij verkopen niet enkel pompen en 

kleppen, maar gaan verder. Véél verder. 

Wij gaan door waar anderen ophouden

Als klant vindt u in KSB Belgium een sterke en competente partner op lange termijn.  

Wij bieden u producten van excellente kwaliteit en onze serviceworkshops staan garant 

voor eersteklas dienstverlening. Wij ontwerpen, plannen, adviseren, optimaliseren, 

installeren, herstellen en onderhouden uw systeem in functie van uw behoeftes. 

Wij ontzorgen u van a tot z
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Marc Herman, Managing Director KSB Belgium:

“Wanneer klanten hun wensen met ons delen, dan luisteren 

wij aandachtig. Wij willen immers graag exact de pompen en 

afsluiters bieden die ter plaatse nodig zijn. Achter ons uitgebreide 

productgamma gaat een heel team van gedreven ingenieurs 

en specialisten schuil met een heldere kijk. Voor hen bestaan 

er geen problemen, enkel oplossingen. Zij brengen de strategie 

van KSB Belgium dus dagelijks tot leven: ‘where competence 

creates solutions’. Onze mensen zien het als hun plicht om hun 

technische expertise flexibel en resultaatgericht in te zetten in elke 

klantspecifieke situatie. Zo zetten ze alles op alles om state-of-the-

art producten en materialen te selecteren en innovatieve diensten 

aan te bieden. Ook op vlak van automatisering en service kijken 

ze verder dan de actuele eisen van de markt. Zo blijft KSB altijd 

een stapje voor… en de klant dus ook!”

Hoe maakt KSB het verschil?
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KSB Belgium is actief in de meest uiteenlopende branches en sectoren. Of het 

nu gaat om pompen, afsluiters, aandrijvingen of automatiseringsoplossingen: de 

toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. In volgende domeinen kunt u als klant 

steevast rekenen op onze hoogwaardige producten, technische competentie en 

jarenlange ervaring:

Knowhow die veelzijdig inzetbaar is Als betrouwbare totaalaanbieder stemmen 
we ons aanbod klantspecifiek af op wat 

écht van belang is: uw succes.

Afvalwaterbehandeling 
■n Transport van gemeentelijk/industrieel afvalwater 
■n Behandeling van gemeentelijk/industrieel afvalwater 
■n Regenwatergebruik 

Gebouwentechniek
■n Vuilwaterafvoer
■n Watervoorziening (drukverhoging, 

regenwatergebruik, wateropslag en 

waterlevering)
■n Verwarming, koeling en ventilatie
■n Brandbeveiliging
■n Klimaatbeheersing 

Industrietechniek
■n Algemene processen
■n Oppervlaktetechniek
■n Warmte- en koelcircuits
■n Chemie en petrochemie

■n Olie- en gastransport
■n Brandbeveiliging
■n Dranken- en 

voedingsindustrie

Watertransport
■n Waterwinning uit rivieren, 

bronnen, schachten, 

natuurlijke meren en 

stuwmeren
■n Watertransport 

(drukverhoging, besproeiing 

en bevloeiing)
■n Waterbehandeling en 

-verwerking (o.a. ontzilting)

Transport van vaste 

stoffen
■n Baggerindustrie
■n Verpompen van 

zand, steen en erts

Energieomzetting 
■n Fossiele krachtcentrales
■n Kernenergiecentrales
■n Duurzame energie

1110



Enkel het allerbeste is goed genoeg

KSB Belgium en KSB Service Belgium willen bewust ondernemen met  

respect voor mens, milieu en maatschappij. In al onze bedrijfsactiviteiten 

zetten we ons in voor een verantwoorde omgang met schaarse grondstoffen 

en energie. Daarom produceren we ook enkel duurzame materialen van 

de hoogste kwaliteit met een lange levensduur die de allerbeste energie-

efficiënte prestaties garanderen. 

Wij werken in alle domeinen volgens de meest recente kwaliteitsstandaarden. 

U kunt dus gerust zijn: wij hanteren de strengste normen op vlak van 

kwaliteit en veiligheid en dulden geen compromissen. Naast de gebruikelijke 

certificaten voldoen wij ook aan de hoogste eisen voor nucleaire installaties 

en voor de chemie en petrochemie.
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Succesproject in de kijker: Zeesluis Zemst 
Waterniveau én rendement op peil

Het Zeekanaal Brussel-Schelde is een van de oudste bevaarbare kanalen in 

België. In de jaren 70 werd een scheepssluis ter hoogte van Zemst in gebruik 

genomen om het verval op de waterstroom op te vangen. De pompinstallatie 

die het waterniveau op peil houdt, wordt uiteraard blootgesteld aan zware 

omstandigheden en is onderhevig aan slijtage. Na jaren dienst was ze dan 

ook aan vernieuwing toe. Daarvoor klopte De Vlaamse Waterweg nv aan bij 

KSB Belgium en KSB Service Belgium.

Jan Van Laer, senior expert water/wastewater KSB Belgium:

“In samenwerking met een externe automatiseringspartner stonden we in 

voor de plaatsing van 2 nieuwe pompen type SEZ 1500 uit hoogwaardige, 

betrouwbare en slijtvaste materialen. De installatie is uitgerust met 

hoogspanningsmotoren van 6 kV met een vermogen van 670 kW. Dat 

garandeert een beter hydraulisch rendement van de pomp én een hoger 

rendement van de motor. We mogen zelfs al spreken van een globale 

rendementswinst van minstens 5%. Ook voor het onderhoud mag de 

klant op twee oren slapen: wij voeren tot 5 jaar lang na de oplevering 

onderhoudswerken uit. Zo verliest de klant geen tijd meer met het uitsturen 

van prijsvragen en met het zoeken naar wisselstukken. Bovendien is hij zeker 

van een langdurige storingsvrije en efficiënte werking.”

Storingsvrije en duurzame 
werking gegarandeerd

KSB Belgium begrijpt als geen ander hoe cruciaal een betrouwbaar 

en vlot procesverloop is voor het succes van uw onderneming. 

Om het continubedrijf van uw installaties te verzekeren en het 

risico op storing of uitval tot een minimum te herleiden, heeft u 

nood aan hoogwaardige, betrouwbare en slijtvaste materialen. 

De afsluiters en pompen van KSB zijn corrosiebestendig en zijn 

speciaal ontworpen voor blootstelling aan zware omstandigheden. 

Bovendien helpen onze automatiseringsoplossingen om de 

prestaties van uw systeem continu te optimaliseren. Resultaat? 

U kunt rekenen op een lange levensduur, veilige werking, hoge 

bedrijfszekerheid en lagere onderhoudskosten.
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Service betekent dat we er overal voor u zijn in 

België. 7 dagen per week en 24 uur per dag. Vanaf 

het moment van de planning en de constructie 

van specifieke oplossingen tot de uiteindelijke 

inbedrijfstelling van uw systeem: we staan u 

continu bij met doordacht technisch advies en snelle 

vakkundige service. Kortom, als totaalaanbieder zorgt 

KSB Service Belgium ervoor dat uw installatie draait 

zoals het hoort. Storingsvrij, duurzaam en energie-

efficiënt. 

Uw betrouwbare partner,  
een hele levenscyclus lang

In elke situatie biedt KSB Service Belgium 
de juiste service:

1. Levering van hoogwaardige pompen en afsluiters 

2. Montage en inbedrijfname van complete installaties

3. Regelmatige inspectie, controle en onderhoud 

4. Snelle noodinterventie en vakkundige herstelling

5. Sanering, demontage en buitenbedrijfstelling

Vertrouwde kwaliteit, ook voor wisselstukken

Marc Herman, Managing Director KSB Belgium:

■n Wij ontzorgen u maximaal
■n Hoogstaande kwaliteit is onze standaard
■n Betrouwbaarheid staat voorop qua levertijd, veiligheid en storingsvrije werking

Onze waarborg, uw gemoedsrust

 

 

 

Producten en
systemen

Sanering en uit 
bedrijf nemen

Bedrijf

Reparatie

Inbedrijfstelling

“Elke pomp of afsluiter bevat onderdelen die na een zekere looptijd vervangen of hersteld moeten 

worden. Afhankelijk van het proces zorgen mechanische belasting, wrijving, abrasie, corrosie, enz. 

voor normale slijtage aan lagers, waaiers, pomponderdelen, asafdichtingen, enz. Dat is voor de 

betrouwbare producten van KSB niet anders… Maar wees gerust: onze wisselstukken worden met 

uiterste precisie en hoogwaardige kwaliteitsmaterialen geproduceerd. Vaak zijn ze ook in 1 handige 

vervangingskit verkrijgbaar. Zo heeft u meteen al het nodige materiaal ter beschikking en bespaart 

u heel wat tijd en kosten. Of onze wisselstukken nu standaard of op maat gemaakt worden: 

het gaat altijd om verbeterde versies van de originele onderdelen. Dankzij onze innovatieve 

technologieën houdt de vervanging dus meteen ook een aanzienlijke upgrade en optimalisatie in.

En is een onderdeel van een oudere installatie niet meer verkrijgbaar? Dan zorgen onze KSB-

experts via reverse engineering voor een duurzame en kostenefficiënte oplossing. We gaan aan de 

slag met een 3D-scan van het originele stuk, optimaliseren het en gieten een nieuw exemplaar in 

een traditionele mal. Is er tijdsdruk mee gemoeid, dan kan het stuk nóg sneller vervaardigd worden 

via innovatieve 3D-printingtechnieken. Hoe we het ook aanpakken, ons streefdoel is steeds om u 

maximaal te ontzorgen. Wij zetten alles op alles om uw installatie betrouwbaar, veilig en rendabel 

te doen draaien, liefst zelfs nog beter dan tevoren.”
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Meer weten? 

Uw servicemanager vertelt u er graag alles over!
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KSB Belgium NV/SA

Hoofdvestiging / verkoopcentrum

Zoning Industriel Sud

Rue de l’Industrie 3

B - 1301 Wavre

Tel.: +32 (0) 10 435 211

Fax: +32 (0) 10 435 255

E-mail: infobe@ksb.com

Servicevestigingen / herstelplaatsen

Zoning Industriel Sud
Rue de l’Industrie 3
B - 1301 Wavre
Tel.: +32 (0) 10 435 218
Fax: +32 (0) 10 435 255
E-mail: infobe@ksb.com

Kluizenhof 35
9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: +32 (0)3 663 8600
Fax: +32 (0)3 663 8601

www.ksb.com

Uw merk voor toptechniek


