
COMPLEXE TOEPASSINGEN IDEALE HABITAT 
VOOR BOWI-PRODUCTEN

Vanuit een diepgewortelde passie voor technologie en pompen, klan-
ten gericht adviseren over de meest geschikte pompen voor hun spe-
cifieke toepassing: die gedachte staat centraal in de missie van Bowi 
Pumps & Levels. Dat geldt zo mogelijk nog meer nadat Jean-Paul 
Jackers de onderneming bijna vier jaar geleden heeft overgenomen. 
Met producten van kwalitatieve Duitse makelij bewijst het bedrijf zijn 
meerwaarde vooral in veeleisende toepassingen waar corrosie- en 
abrasiebestendige oplossingen van cruciaal belang zijn. Onder meer 
dankzij een gerichte klantenservice blijft de firma een mooi groeiver-
haal schrijven. D O O R  B A R T  VA N C A U W E N B E R G H E

Bowi Pumps & Levels bestaat sinds 2001. 
Vanaf Nieuwjaar 2014 kwam het bedrijf in 
handen van Jean-Paul Jackers, die op dat mo-
ment al een mooie internationale carrière had 
uitgebouwd. “Ik kan terugvallen op 25 jaar 
ervaring in industriële automatisering en 
was, voor ik bij Bowi terechtkwam, bij belang-
rijke multinationals actief. Samen met Stefan 
Munsch nam ik de zaak over van een goede 
vriend die met pensioen ging. We delen alle 
drie een sterke passie voor pompen en geven 
onze kennis graag door aan onze klanten.”

Centrifugaalpompen
Stefan Munsch staat ook aan het hoofd van 
Munsch, een vooraanstaande Duitse fabri-
kant van centrifugaalpompen. “Via dit merk 
realiseren we zowat 60 procent van ons za-
kencijfer”, legt zaakvoerder Jean-Paul Jackers 
uit. “De pompen zijn vervaardigd uit kunststof 
(polypropyleen, polyethyleen, PVDF of PFA). 
We beschikken over horizontale en verticale 
modellen, met mechanische dichting of mag-
neet-gekoppeld, in standaard- of ATEX-versie.”
Het bedrijf, met vestigingen in Vlaanderen 
(Zoersel) en Wallonië (Liège Airport Business 
Park), legt zich specifiek toe op het verlenen 
van advies en verkoop van pompen. “In sa-
menwerking met de engineeringdienst van 
de klant of een extern engineeringbedrijf, zor-
gen we ervoor dat de calculatie van de pomp 
helemaal is afgestemd op de noden van de 
toepassing/onderneming. Daarbij denken 
we aan chemische/abrasie bestendigheid, 
hydraulische eigenschappen en eventuele 
reinigingsmethoden. Vanuit onze liefde voor 
de stiel geven we ook montagetips en andere 
nuttige voorzorgen mee. Ons bedrijf is geen 

‘box mover’ dat zich op grote volumes focust. 
We werken met producten waar we echt trots 

op zijn, onder meer door hun toepasbaar-
heid in complexe situaties. Hoe moeilijker een 
project oogt, hoe liever we eraan beginnen 
vanuit het besef dat we echt een meerwaarde 
kunnen bieden. De Munsch-pompen zijn in-
zetbaar in toepassingen waar metaalpompen 
moeilijk een valabele oplossing zijn, door te 
duur of niet corrosie- en/of abrasiebestendig.”
Deze pompen zijn onder meer inzetbaar voor 
behandeling van zuren, logen of chemisch 
verontreinigde vloeistoffen met of zonder 
vaste stoffen.

Steimel en Jola
BOWI Pumps & Levels verdeelt ook de oplos-
singen van Steimel. “Dit zijn tandwielpompen 
die geschikt zijn voor het verpompen van 
hoogviskeuze vloeistoffen zoals olie, verf, bi-

tumen, et cetera. Deze producten lenen zich 
onder meer voor apparatenbouw, filtertech-
niek, motorenbouw, papiermachines, smee-
rinstallaties en het verpompen van brand-
stoffen. De compacte en robuust gebouwde 
pompen kenmerken zich door een geluids-
arme werking en een lange levensduur.”
Het assortiment omvat ook de niveauscha-
kelaars en lekdetectiesystemen van Jola. “Bij 
de niveaudetectie gaat het om vlotterscha-
kelaars, dompelsondes, kijkglazen met vlotter, 
tegengewicht en/of magnetische schakelaars, 

Bowi Pumps & Levels realiseert zowat 60 procent 
van het zakencijfer met Munsch-pompen.

De Munsch-pompen scoren sterk door hun 
corrosie- en abrasiebestendigheid.

“We zijn geen ‘box mover’, maar werken met  
producten waar we echt trots op zijn.”

Jean-Paul Jackers, zaakvoerder Bowi Pumps & Levels
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hang- en staafelektroden. Het aanbod voor 
lekdetectie omvat plaat-, kabel-, hang- of drij-
felektroden, in standaard- of ATEX-versie. We 
hebben altijd een voorliefde gekoesterd voor 
Duitse merken, door hun ‘Gründlichkeit’ en 
gegarandeerde kwaliteit.”
De onderneming is actief in België en Luxem-
burg en beleefde de voorbije zeven jaar prak-
tisch een voortdurende groei. “Dat danken we 
onder meer aan de exclusiviteit waarmee we 
succesvolle merken verdelen, onze jaarlijkse 
deelname aan vooraanstaande vakbeurzen 
en een professioneel georganiseerd klanten-
netwerk: we gaan er prat op dat standaard 
offerteaanvragen binnen de 24 uur worden 
behandeld en maken er een erezaak van om 
beloftes op vlak van behandeling van speci-
fieke vragen, projecten, bestellingen en even-
tuele klachten, strikt te respecteren.”

Metaalindustrie
Bij talrijke bedrijven uit de metaalverwer-
kende nijverheid, is de onderneming kind 
aan huis. Zo realiseerde Bowi Pumps & Levels 
recent vier projecten bij bedrijven in het seg-

ment van de metaaloppervlaktebehandeling.
“Deze bedrijven maken gebruik van chemica-
liënmixen voor processen zoals beitsen, ont-
vetting, reiniging en corrosiebescherming. 
Met het oog op revamping of nieuwe produc-
tielijnen waren zij op zoek naar specifieke op-
lossingen. Dankzij de technische voordelen 
die de Munsch-pompen bieden, zoals de be-
wezen mechanische dichting en reinigings-
methoden, hebben ze bij ons de juiste part-
ner gevonden. Een bezoek aan de fabrikant 
in Duitsland trok hen helemaal over de streep. 
Ze raakten onder de indruk van de heel pro-
fessioneel georganiseerde productie en de 
consistente manier van werken. Ze merkten 
dat de pompen worden gefabriceerd met res-

pect voor de strengste normen en waren ook 
zeer te spreken over hoe intens de fabrikant 
met productontwikkeling bezig is.”
Dat leidde tot bestellingen van een vijftigtal 
Munsch-pompen. “Het gaat om horizontale 
centrifugaalpompen, die in het derde kwar-
taal 2017 werden geïnstalleerd. De klant is 
bovendien van plan om de pompen van de 
andere productielijnen stelselmatig te ver-
vangen door Munsch-producten. Essentieel 
was onze hulp bij de engineering, het res-
pecteren van alle gemaakte afspraken en de 
goede prijs-kwaliteitverhouding.”

EE www.bowipumps.be

Kennis optimaliseren

Voor de dagelijkse werking rekent het bedrijf op binnendienstmedewerkers, die perfect viertalig zijn (Nederlands, Frans, Engels 
en Duits). “Daarnaast beschikken we per leverancier over ingenieurs die de evoluties van hun specifiek merk op de voet volgen. 
Zo blijven we voortdurend op de hoogte van recente ontwikkelingen.”
Bowi Pumps & Levels onderhoudt regelmatig contact met specialisten in engineering, installateurs (van piping en tanks) en 
eindgebruikers. “De uitbouw van dat netwerk, de reputatie van hoogwaardige producten en goede ervaringen met eerdere pro-
jecten, zorgen voor een goedgevuld orderboek”, weet Jean-Paul Jackers. “Zelf heb ik de voorbije drie à vier jaar kennisgemaakt 
met al onze klanten en leveranciers en zorgde ik ervoor dat ik de meeste specifieke kenmerken van onze producten onder de 
knie kreeg. Vanuit mijn vorige jobs heb ik een goed beeld over de behoeften van de industrie. Die markt- en productkennis vor-
men de ideale katalysatoren om ons te blijven focussen op corrosie- en abrasiebestendige toepassingen voor onze producten.”

“Een bezoek aan de fabrikant in Duitsland trekt 
heel wat potentiële klanten over de streep.”

Jean-Paul Jackers, zaakvoerder Bowi Pumps & Levels
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