
Pumputhyrning 
och tjänster
TILLFÄLLIGA PUMPLÖSNINGAR FÖR AVLOPP OCH DRÄNERING



Oavsett vattenutmaning 
har Xylem en lösning
När du behöver högkvalitativ pumpkapacitet har vi sortimentet 

och kunnandet som krävs. Det kan röra sig om en akut 

punktinsats som översvämmade bostadsområden eller 

byggen, eller mer omfattande jobb, som en förbipumpning 

vid en havererad avloppsledning. Med vår samlade erfarenhet 

kan du lita på att vi kan lösa dina mest komplicerade och 

brådskande pumpbehov.

• Är experter på pumpar och pumpning

• Har rätt pumpar och utrustning för jobbet

• Finns alltid nära tillhands 

• Har global erfarenhet levererad lokalt

• Är en riktig affärspartner som förstår dina behov

Varför hyra?
• Genom att hyra pumplösning kan du  

koncentrera dig på din kärnverksamhet.

• Skala upp verksamheten men slipp 
kapitalinvesteringarna.

• Betala endast för den utrustning och de  
tjänster som du behöver när du behöver dem.

• Eliminera kostnader för underhåll och 
lagerhållning av egen utrustning.

Xylem...



Hyr extra pumpkapacitet när du behöver den, där du behöver den. 

Få snabb tillgång till support och expertis samt tillgång till Europas 

största uthyrningsflotta med pumpar från Flygt och Godwin.

Hyr från Xylem!

• Vi har Europas största 
uthyrningsflotta med pumpar. 
Du har alltid tillgång till rätt 
utrustning då du behöver den.

• Snabb leverans och service 
innebär att din verksamhet 
kan köras smidigt och effektivt. 
Ringer du in in din beställning 
till på morgonen kan vi ofta ha 
utrustningen på plats innan 
arbetsdagens slut. Eftersom 
pumpinsatserna i många fall 
är brådskande är vi mycket 
angelägna om att hålla bra 
leveranstider.

• Våra experter analyserar 
driftsförhållandena för ditt 
jobb och väljer den mest 
kostnadseffektiva lösningen 
ifrån vårt breda utbud av 
diesel- och eldrivna pumpar.
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• Betala endast för den 
utrustning och de tjänster som 
du behöver när du behöver 
dem.

• Vi har rätt lösning åt dig oavsett 
vilken utmaning du står inför. 
Slam, slurry, stora pumpar, små 
pumpar, el- eller dieseldrivna, 
korrosiva slitande partiklar 
eller höga pH-nivåer – vi har 
pumpen som motsvarar dina 
krav med en driftsäkerhet 
och prestanda som saknar 
motstycke. 

• Det finns inget annat företag 
som täcker hela behovet som 
Xylem. 

För mycket vatten på fel ställe? 
Ring oss så ordnar vi fram pumpar
med rätt kapacitet.



Vi har de optimala pumplösningarna
Oavsett om du pumpar rent vatten, avloppsvatten, slam, slurry eller vätskor med 

extrema pH-nivåer har vi en pump som matchar dina krav, som är tillförlitlig och ger 

dig oöverträffade prestanda.

Flygts elektriska dränkbara pumpar hanterar vatten, slam, 
avlopp och slurry.

ELEKTRISKT DRÄNKBARA PUMPAR

Elektriska pumpar

ELEKTRISKA AUTOMATISKA SJÄLVSUGANDE PUMPAR

Alla Godwins automatiska och självsugande 
Dri-Prime-pumpar finns med elektriska drivmotorer.

Pumparna, rören och automatiken 
- du hyr allt från oss.



Xylem är världsledande inom tillverkning av tuffa, 

mobila och tillförlitliga pumpar för uthyrning. 

Varumärkena Flygt och Godwin står för högsta kvalitet 

och prestanda, en position som inte har förändrats, 

även om tekniken gjort det. Självklart är utrustningen 

alltid nyservad så att den lever upp till sitt goda rykte.

Tillgång till miljövänliga dieselmotorer som 
uppfyller tuffa utsläppskrav inom Tier 3, Interim  
Tier 4 och Final Tier 4.

™

Godwins automatiska och självsugande Dri-Prime-pumpar 
hanterar stora volymer och höga pumphöjder. Idealiskt för 
dräneringar, förbipumpningar av avloppsvatten och för 
industriella användningsområden.

• Fjärrövervakningssystem 

• Nivå- och trycksensorer 

• Flödesmätare 

• Frekvensstyrning (VFD)

• HDPE-rör och -kopplingar 

• QD-rör och kopplingar 

• Platta slangar 

• Pumpflottörer 

• Vägramper 

• Bauerrör

DIESELDRIVNA AUTOMATISKA SJÄLVSUGANDE PUMPAR

UTRUSTNING, ÖVERVAKNING 
OCH STYRNING TILLBEHÖR

Dieselpumpar



Xylem erbjuder ett brett 
utbud av pumplösningar

• Installation och driftsättning

• Övervakning och tillsyn

• Service och underhåll

• Teknisk support

TJÄNSTER PÅ PLATS:

Gruvdrift och aggregering

Länspumping

Dränering i gruvor

Dränering av dagbrott

Processvatten försörjning

Bortpumpning av slurry

Industri

Tillfälliga brandpumpar 

Hydrostatisk testning

Backup-pumpning lyftstation

Processvatten försörjning

Bortförsel av slam

Bortpumpning av slurry

Kommunalt

Översvämningar

Förbipumpning av avloppsvatten

Backup-pumpning lyftstation

Marint

Tillfälliga brandpumpar

Fyllning av ballast i pråmar

Vattensprutning

Länspumpning av fartyg

Konstruktion och tunnlar

Länspumpning

Förbipumpning avlopp

Förbipumpning vattendrag

Grundvattensänkning

Vattensprutning

Xylem tar vattnet förbi problemet. Vi är proffs på 
förbipumpning från planering, till installation och drift.



Våra säljkontor och 
serviceverkstäder
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Xylems tjänster och uthyrning för pumpar ingår i TotalCare
En omfattande, integrerad tjänsteportfölj som säkerställer att din utrustning för vatten- och 
avloppsvatten fungerar utan problem. Vårt team av kunniga och kompetenta tekniker är 
stolta över deras förmåga att hjälpa våra kunder att optimera sina verksamheter för att 
maximera drifttid och produktivitet.

Xylem

Ring 010-603 50 00 eller skicka en förfrågan till  
sverige@xyleminc.com, så hjälper vi dig.

Emmaboda 
 

Gällivare  
 

Göteborg (Hisings Backa) 

Karlstad 

Luleå 

Malmö  

Mariestad 

Norrköping 

Stockholm (Veddesta) 

Sundsvall 
 

Umeå 

Uppsala 

Örebro 



1) En vävnad i växter som suger upp vatten från rötterna;
2) ett ledande bolag för vattenteknologi.

Vi är ett globalt team som samlats runt ett gemensamt syfte: att skapa innovativa lösningar 
på världens vattenproblem. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på att utveckla nya tekniker 
som kan förbättra hur vatten används, bevaras och återanvänds i framtiden. Vi flyttar, 
behandlar, analyserar och återför vatten till miljön och vi hjälper människor använda vatten 
på ett effektivt sätt i sina hem, byggnader, fabriker och jordbruk. Vi har långsiktiga, gedigna 
relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår kraftfulla kombination 
av ledande varumärken och applikationsexpertis med ett rikt arv av innovation. 

För mer information om hur Xylem kan hjälpa dig, besök xylem.com/se

Xylem 
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Xylem Sverige
Gesällvägen 33 
174 53 Sundbyberg
Tel. 010-603 50 00 
sverige@xyleminc.com

Xylem, Flygt, Godwin, Dri-Prime, and Heidra are registered trademarks 
of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. © 2015.


