
Layanan purnajual dan suku cadang 
di Indonesia



Layanan komprehensif 
tersedia untuk anda Komitmen kami 
Mulai dari konsultasi, perencanaan, pemasangan, 

pengoperasian dan pemeliharaan hingga konsep layanan 

standar dan digital: KSB siap membantu Anda dengan 

dukungan lebih dari 3.500 spesialis di lebih dari 190 pusat 

layanan di seluruh dunia dan didukung oleh 50 karyawan 

yang didedikasikan khusus untuk layanan purnajual di 

Indonesia.

KSB SupremeServ memberikan layanan komprehensif dan 

ketersediaan suku cadang asli untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan kami. Tim kami yang terdiri dari tenaga ahli yang 

profesional dengan cakupan layanan yang luas memahami dan 

peduli terhadap pelanggan. Kami terus mengeksplorasi teknologi 

dan berupaya untuk selalu cepat tanggap terhadap kebutuhan 

pelanggan dan mitra di seluruh Indonesia. 

Kami berkomitmen untuk memastikan kepuasan pelanggan 

dan memberikan layanan berkualitas melalui peningkatan 

kompetensi dan nilai tambah untuk pertumbuhan yang 

berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk 

memberikan layanan yang optimal bagi pelanggan dan mitra, 

tersedia layanan darurat 24 jam/7 hari dalam seminggu: 

Jakarta: 0811 940 2853       Kalimantan: 0811 940 2547
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Kami bertekad untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan melalui 
servis yang terintegrasi. Layanan kami menjamin kualitas terbaik dari 
rangkaian lengkap produk yang dipasok oleh KSB Indonesia dan 
memastikan fungsi yang optimal. Jangkauan layanan kami meliputi field 
service dan workshop serta konsultan teknis.

Sekilas mengenai layanan purnajual 

Field service 
Perbaikan dan program perawatan dilakukan secara menyeluruh meliputi perbaikan 

dan overhaul pompa dan valve KSB dan non-KSB termasuk:

pompa dewatering

pompa end suction/centrifugal

pompa slurry

pompa submersible

pompa multi-stage (centrifugal and axial)

pompa split-casing (single and multistage)

Keuntungan yang Anda peroleh:

   kontak khusus perwakilan KSB selama

   tahap pemasangan, untuk produk kami

   maupun pabrikan lain

   optimalisasi biaya terkait perencanaan

   profesional, implementasi dan 

   ketepatan waktu 

   keandalan dan keselamatan, terutama

   selama periode awal, dijamin oleh 

   tenaga spesialis KSB yang berpengalaman 

   inspeksi pompa, valve, dan lain-lain

   verifikasi persyaratan dan ketentuan sistem 

   pengawasan semua langkah instalasi

   tes kebocoran

   penyusunan set pompa dengan

   menggunakan peralatan laser terbaru

   inspeksi alat ukur yang dipasang untuk

   proteksi pompa

   pengetesan dan pengawasan commissioning,

   uji coba serta pengoperasian termasuk

   pencatatan 

   data operasional pelatihan staf operasional

   di tempat kerja 

KSB SupremeServ menawarkan supervisi instalasi dan commissioning pompa, valve, 
termasuk komponen yang diperlukan oleh pompa maupun seluruh sistem.

Pelanggan dapat mengandalkan tim spesialis kami yang profesional dan berpengalaman 

untuk instalasi pompa dan valve yang meliputi:

Supervisi instalasi dan                     
commissioning
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AMC diperlukan untuk pemeliharaan 

jangka panjang, yang menjamin 

perawatan pompa yang optimal. AMC 

disebut juga sebagai kontrak inspeksi, 

yang memungkinkan interval, ruang 

lingkup layanan dan syarat serta 

ketentuan komersial ditentukan antara 

pelanggan dan KSB. Hal ini memastikan 

pompa dirawat dengan standar tertinggi, 

memastikan keandalan dan mengurangi

waktu henti yang tidak terjadwal.

Hasilnya adalah minimalisasi konsumsi 

energi dan biaya perawatan.

Sama halnya dengan jaminan yang 

berkelanjutan, AMC memberikan 

kepastian layanan melalui hotline 

darurat 24/7 kami untuk pemecahan 

masalah, spesifikasi terperinci, dan 

solusi untuk sistem pompa dan valve.

Keuntungan yang anda peroleh:

   kontak khusus perwakilan KSB untuk 

   pompa, valve, dan rotating equipment 

   lainnya

   bantuan cepat dan layanan KSB yang

   komprehensif

   kontak khusus untuk layanan seluler

   yang siap sedia setiap saat

   fleksibilitas saat staf tambahan 

   dibutuhkan

   sertifikasi untuk process engineering

   dan fasilitas untuk memastikan

   keamanan dan keandalan    

Layanan on-site service kami meliputi:

   inspeksi dan perbaikan pompa dan valve 

   penyesuaian jika terjadi perubahan

   penerapan langkah-langkah untuk 

   optimalisasi

   modernisasi sesuai kondisi terkini

   servis motor dan rotating equipment   

   lainnya

   layanan pengukuran, misalnya untuk

   getaran, kebisingan dan actual flowrate

   pompa

    

Annual Maintenance 
Contract (AMC) On-site service 

Keahlian kami dalam perencanaan dan instalasi pompa dan valve direpresentasikan
oleh tim SupremeServ yang profesional dan berpengalaman. Jika terjadi kendala,
tim SupremeServ selalu siap merespon dengan cepat.

SupremeServ menawarkan layanan perawatan selama 1 tahun/Annual 
Maintenance Contract (AMC) sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
Ruang lingkupnya mencakup rentang waktu kontrak, anggaran 
dan kebutuhan khusus di berbagai bidang.
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System Efficiency Service (SES) 

SES memastikan optimalisasi pompa dengan 
efisiensi konsumsi energi. SES menganalisis dan 
mengidentifikasi potensi penghematan dalam 
instalasi. SES juga memberikan pemahaman detil 
tentang instalasi pompa, optimalisasi efisiensi energi 
pompa dan sistem, menghemat biaya energi, serta 
mengurangi emisi CO2.

Analisis SES untuk pompa dan sistem dapat 

diaplikasikan untuk segmen:       energy                water industry              wastewater

Workshop kami berlokasi di Cibitung, Palembang dan Balikpapan. Workshop kami 

di Cibitung melayani perbaikan, perawatan dan servis termasuk:

   perbaikan pompa single hingga multistage (termasuk pompa non-KSB)

   perbaikan dan overhaul valve KSB dan non-KSB

   reverse engineering pompa KSB dan non-KSB

   retrofit

   mechanical seal workshop 

   KSB SupremeServ menawarkan perbaikan/penggantian, retrofit, dan penyediaan

   layanan perbaikan/lapping dalam satu hari (tanpa penggantian suku cadang) untuk

   mechanical seal yang berlokasi di Cibitung.

KSB SupremeServ Workshops

Layanan System Efficiency Service (SES)  

SES dapat melakukan pengukuran di lapangan untuk 

menentukan perilaku pengoperasian. Dari hasil pengukuran, 

tim KSB akan mendapatkan profil beban aktual pompa dan 

membandingkannya dengan desain. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi potensi penghematan dan penyebab gangguan 

atau kerusakan.

Optimalisasi energi pompa dan sistem perpompaan 

Setelah pengukuran dan analisis dilakukan melalui SES, 

pelanggan akan diberikan gambaran umum dan rinci 

tentang efisiensi energi dari pompa saat ini termasuk sistem 

perpompaan. Atas dasar inilah tim KSB membuat rekomendasi 

untuk peningkatan efisiensi energi. Selain memastikan 

pengoperasian pompa dan valve, hal ini juga dapat mengurangi 

biaya siklus hidup.
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Suku cadang asli KSB memastikan 
optimalisasi pengoperasian pompa dan valve

Keunggulan suku cadang KSB yang asli

Bahan bermutu tinggi dan kualitas terbaik

Pompa KSB yang andal dan suku cadang terkait, seperti 

impeller pompa, diproduksi menggunakan mesin yang sama. 

Hal ini memastikan kualitas tinggi secara konsisten untuk 

seluruh produk.

Tersedia di seluruh dunia

KSB menyediakan semua suku cadang sesuai kebutuhan 

pelanggan di seluruh dunia. Selain itu, staf kami yang 

kompeten dengan pengetahuan pompa yang komprehensif 

memberikan konsultasi termasuk di lapangan.

Garansi untuk suku cadang asli

Semua suku cadang asli, seperti impeller pompa, dijamin oleh 

garansi KSB (dengan syarat dan ketentuan khusus). Suku 

cadang kami memiliki kualitas terbaik dan akan menjaga sistem 

Anda agar dapat tetap beroperasi dalam jangka panjang.

Seluruh suku cadang KSB membantu minimalisasi biaya konsumsi energi dan 
mencegah waktu henti dengan keuntungan yang diperoleh meliputi:

   waktu pengiriman sesuai kebutuhan

   penggantian untuk suku cadang asli yang tidak lagi tersedia

   masa pakai lebih lama berkat pembaruan desain bahan berkualitas

   atau material khusus dari KSB

Layanan pesanan 24 jam

Untuk menghindari adanya waktu senggang, KSB memproses 

semua pesanan dengan cepat sesuai kebutuhan pelanggan. 

Banyak suku cadang yang bahkan dikirim dalam waktu 24 jam 

setelah menerima pesanan dengan syarat dan ketentuan khusus.

Pengetahuan mengenai pompa 

KSB menawarkan saran tentang semua aspek penyediaan suku 

cadang dan siklus perawatan optimal yang memungkinkan Anda 

memanfaatkan modifikasi dan inovasi terkini. Kami berfokus 

pada penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan sebagai 

upaya untuk dapat memberikan layanan berkualitas bagi 

pelanggan dan mitra kami.
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KSB Indonesia
Head Office, Cibitung. 
Telp: 021 89983570
Sales & Marketing Office, Jakarta. 
Telp: 021 80886509
E-mail: ksbsales@ksb.com
ksb.co.id/

Head Office, 
Factory and Workshop                                                 
Jl. Timor Block D2-1 MM2100
Industrial Town Cibitung Bekasi
17520, West Java, Indonesia
Telp: +62 21 8998 3570
Fax: +62 21 8998 3571

Sales and Marketing Office                                                           
Secure Building, Block B 3rd Floor
Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma
East Jakarta 13610
Telp: +62 21 8088 6509
Fax: +62 21 8088 6504

Cilegon
Graha Sucofindo
Jl. Jend Ahmad Yani No. 106 
2nd Floor Cilegon Banten 42421
Telp: +62 254 386 467
Fax: +62 254 286 467

Semarang                                                                                       
Jl. Raya Walisongo No. 2
Ruko Tugu Square Kota Semarang
Jawa Tengah 50185
Telp: +62 24 764 32 505
Fax: +62 24 764 32 505

Surabaya
Ruko Galaxy Sier
Jl. Rungkut Industri III No. 7F
Surabaya 60291
Telp: +62 31 8477 685
Fax: +62 31 8477 686

Medan
Mandiri Building Lt. 6 Unit 610
Jl. Imam Bonjol No. 16D
Medan Sumatera Utara
Telp: 0811-940-2855

 Palembang                                                                             
Jalan Residen Abdul Rozak 
RT. 006 RW. 002 Kel. Kalidoni, 
Kec. Kalidoni, Palembang
Telp: +62 711 5625 756

Pekanbaru/Batam                                                                                       
Komp. Perkantoran Grand 
Sudirman Block D10
Jl. Datuk Setia Maharaja 
Pekanbaru Riau, Indonesia
Telp: +62 811-9440-867

Balikpapan                                                                                           
Jl. Mulawarman No. 5
RT 023 Kel. Manggar, 
Balikpapan Timur 76116
Telp: +62 542 771 724
Fax: +62 542 771 730

Banjarmasin                                                                                           
Jl. A. Yani KM. 17,8
Komplek Pergudangan 
Sumber Baru No. B3 RT 27 RW IX, 
Kec. Gambut, Kab. Banjar
Kalimantan Selatan
Telp: +62 511 4770 235
Fax: +62 511 4770 236

Sangatta                                                                                       
Jalan Poros Kabo No. 03 RT. 13
Kel. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara
Kab. Kutai Timur
Telp: 0821 5740 0744

Nusa Tenggara                                                                                          
Telp : 0811 9730 7704

Makassar                                                                                          
5th Floor, Kav. 507, Fajar Graha Pena
Jl. Urip Sumohardjo No. 20, 
Makassar, 90234
Telp: +62 411 3662152

Papua
Telp : 0812 1955 0575


