
Xylem Pumpeutleie 
er løsningen når vannet 
er en utfordring !

Uansett utfordring, holder våre 
løsn inger  deg på tørr  grunn



Ingen gjør det bedre enn oss når 
det gjelder flytting av vann.
Alt fra planlegging, til installasjon og drift

Spesialpumper
Vi har tatt frem spesialversjoner av Flygt N 3127 og 
Flygt N 3153 (bildet)  SlimLine designet med utløpet 
rett opp forenkler anslutningen og gjør hele pum-
pen mye smalere, slik at den enkelt kan senkes ned i 
en vanlig kumåpning med diameter 600 mm.Bypass-pumping av elveleie på Bjorli

Her leder vi vannet rundt anleggsplass for mini-
kraftverkutbygging på Bjorli.

Bypass-pumping ved renseanlegg i Elverum Kommune
Her idriftsetter en av våre teknikere to av våre velrenomerte Godwin dieselpumper.
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Renovering av VA-ledning 
/ Rørfornying
Ved å plugge rørledningen 
oppstrøms og nedstrøms med 
gummipropper 1 (som blir satt 
fast i røret ved hjelp av trykkluft), 
kan kummer 2 frigis for arbeid 
ved rørfornying. Ved hjelp av en 
Flygt SlimLine pumpe 3 (spesial-
designet for å lett kunne senkes 
ned i vanlige kummer med 
diameter 600mm) pumpes av-
løpsvannet  forbi den avstengte 
ledningen og slippes ut i en 
kum nedstrøms. Pumpene styres 
ved hjelp av vårt  automatskap 4 
med nivåsensor.

Renovering av pumpestasjon
For å pumpe avløpsvannet 
forbi pumpestasjonen 1 plugges 
avløpsrør med gummipropper 2 
(som er festet i røret ved hjelp av 
trykkluft) Hovedledningens store 
væskemengde pumpes da med en 
av våre kraftige dieseldrevne 
Godwinpumper 3 (som uten 
problemer klarer mengde helt 
opp til 200 l/s). Mindre innløp 
håndterer vi med Flygt SlimLine 
pumper 4 som senkes direkte ned 
i kummen. Fra pumpene føres 
deretter avløpsvannet gjennom 
midlertidige rør og slanger til en 
kum 5 nedstrøms stasjonen (eller 
til eksisterende  trykkledning inne i 
stasjonen).

Renovering av store dreneringsrør under vei
Ved hjelp av oppdemming oppstrøms og nedstrøms 1, tørrlegges gjennomføringen 2, For renovering. Ved hjelp 
av en av våre dieseldrevne Godwinpumper 3. pumpes vannet forbi i en midlertidig rørledning 4.
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CD75 Ytelse Tekniske data

Vekt 150 kg



NC100 Ytelse Tekniske data

Vekt 1380 kg



Vekt 1380 kg

NC150 Ytelse Tekniske data

Xylem



CD250M Ytelse Tekniske data

Vekt 3200 kg



Xylem pumpeutleie finner du på 9 steder i Norge:
Oslo, Bergen, Trondheim,Stavanger, Ålesund, Kristiansand, 

Hamar, Bodø og Tromsø. 

Ringer du inn din bestilling til Xylem pumpeutleie om morgenen, kan vi ofte ha 
utrustningen på plass innen arbeidsdagens slutt.

XYLEM ER NORGES STØRSTE SPESIALFIRMA I PUMPING, 
MED EN LANG HISTORIE I DET NORSKE MARKEDET.

 
Vi er en del av det verdensomspennende konsernet Xylem Inc., som er et 

ledende globalt selskap innen vannteknologi.

Våre varemerker Flygt og Godwin er godt anerkjente i markedet.

Xylem leverer produkter og komplette løsninger for pumping av vann og 

avløpsvann, samt skreddersydde applikasjoner for industrien. 

Vi har også et bredt utvalg av løsninger for styring og overvåkning av

 pumpesystemer.
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