
Vi tar uthyrning till nästa nivå



Är ni ute efter en effektiv lösning för 
pumpning eller vattenrening? Behöver 
ni hantera ett akut läge i driften eller vill 
ni snabbt uppgradera utrustningen?  
Med Xylems heltäckande hyrlösningar  
 
 
 
 

kan ni lösa de mest komplicerade vat-
tenproblemen. Vi erbjuder kunning per-
sonal som hjälper er att kostnadseffektivt 
optimera lösningen. Detta är uthyrning 
på nästa nivå. 

”FÅR HELHETSLÖSNINGAR FRÅN ETT 

OCH SAMMA STÄLLE”

Uthyrning på  
nästa nivå
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Xylem Rental Solutions är inte en vanlig uthyr-
ningstjänst: våra ingenjörer utformar, planerar 
och installerar skräddarsydda system och hyres-
projekt för alla tillämpningar. 

Allt från pumpar, rör till leverans, installation och 
övervakning – vi tillhandahåller helhetslösningar.

Rådgivning 
Oavsett om ni planerar för nya pumpsystem eller 
vill optimera anläggningen så ger vi rådgivning 
på plats och är med hela vägen till implemente-
ring. Vi tar hand om hela projektet. Ni kan känna 
er trygga. 

Teknologi och Plug & Play-design
Ni kan lita på kompetensen hos våra experter 
designar och optimerar systemen som utformar 
och måttar upp de enskilda komponenterna. 
Våra Containerlösningar ger snabba Plug & 
Play-möjligheter som underlättar installation och 
drift hos kunden. På så sätt kan ni hålla adminits-
rationen nere och minska eventuella risker.

Intelligenta lösningar,  
heltäckande service
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Fjärrövervakning och stöd dygnet runt
Felaktig installation kan få långtgående konse-
kvenser: dyra reparationer, driftstopp och ibland 
avgifter. Vi kan fjärrövervaka och kontrollera ert 
system dygnet runt, alla dagar, och därför kan vi 
snabbt åtgärda eventuella problem.

Drift och underhåll
Vi kontrollerar all utrustning och komponenter, 
innan detta levereras ut till kund. Vår service är 
rikstäckande och ger support vid behov. 

Installation och säkerhet
Säkerhet är vår högsta prioritet. Vår personal ga-
ranterar en trygg arbetsmiljö genom att endast 
installera godkänd utrusting. 
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Skräddarsydda 
lösningar
God planering lönar sig alltid. Nogrann förbedelse är A och O för god 
driftsäkerhet.
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Alltid bästa valet
Som global ledare inom vatten har vi en 
unik portfölj av starka varumärken som 
Flygt, Godwin, Lowara och Wedeco.  
Med våra kvalitetsprodukter och tjänster  
får ni tillgång till ledande teknologi,  
 
 

integrerade och effektiva lösningar.  
När ni hyr lösningar ifrån oss kan du 
spara både tid och pengar. Ni kan 
ägna er åt kärnverksamheten. 
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Made by 
Xylem
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Självsugande pumpar 
Våra självsugande pumpar kan suga 
upp vatten från cirka 6 meters djup 
med hjälp av en sugledning.

Kompletta pumpsystem
Våra dränkbara pumpar från Flygt 
klarar att pumpa avlopp så väl som 
renvatten.

System för vattenrening
Våra färdiga ozonanläggningar är  
byggda i containrar för att på ett enkelt 
sätt tillfälligt kunna installeras på plats.

Vårt stora och ständigt växande sortiment av pumpar, system och tillbehör 
garanterar god tillgänglighet och korta reaktionstider. Det innebär att ert behov  
kan tillgodoses utan dröjsmål. Allt från förbipumpning och dräneringsarbeten 
på byggarbetsplatser till insatser som kräver anpassade lösningar.

Europas största hyrflotta
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UV-desinfektion
Våra containerbaserade UV-system 
är mångsidiga och ger en god des-
infektion av vatten för kommun och 
industri. 

Övervakning och styrning
Vi erbjuder olika servicenivåer, inklu-
sive fjärrövervakning, kontrolltjänster 
och tillfällig datainsamling för status-
rapporter.

System och tillbehör
Från backventiler till vattenmätare och 
rörsystem – Xylem Rental Solutions 
har ett stort sortiment av utrustning 
och tillbehör som kan hyras så att era 
projekt löper stabilt och säkert.
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Experterna  
i branchen

”VI ÄR DEN PARTNER SOM KAN OCH 

FÖRSTÅR ERA KRAV.”
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Rätt lösning för  
varje utmaning
Från tillfälliga pumplösningar under 
byggprojekt, renovering och ombyg-
gnation av pumpstationer samt 
reningsverk.  
 
 
 

Tillfälliga installationer av kompletta 
ozonsystem för rening av vatten.  
Ni kan känna trygga med oss.

15



Sverige

XYLEM WATER SOLUTIONS SWEDEN AB
Kundsupport 010 - 603 50 00 
sverige@xylem.com
www.xylem.com/se

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

Vi är ett globalt team som är enade runt ett gemensamt mål; att skapa avancerade teknologiska lösningar för världens 
vattenutmaningar. Vårt arbete är inriktat på att utveckla nya tekniker som förbättrar hur vatten används, bevaras och 
återanvänds i framtiden. Våra produkter och tjänster förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar och återför vatten till 
miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart 
mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el och gas. Vi har starka långvariga 
relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår starka kombination av ledande varumärken och 
applikationsexpertis med en kraftig inriktning på att utveckla mångsidiga, hållbara lösningar.

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

Alla rättigheter förbehållna.
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