
Nostamme vuokrauspalvelut 
seuraavalle tasolle



Seuraavan tason 
vuokrauspalvelut
Etsitkö tehokasta pumppaus- tai puh-
distusratkaisua? Onko sinun oltava val-
miina toiminnallisia hätätilanteita varten 
vai haluaisitko saada nopeasti käyttöösi 
uudet laitteet? Xylemin kattavien vuok-
rauspalvelujen avulla pystyt vastaamaan 
hankaliinpiinkin vesi- ja jätevesihaastei-
siin. Me Xylemillä annamme vuokralle 
paljon muutakin kuin vain pumppuja ja  
 

vedenkäsittelylaitteita. Meillä on maail-
manluokan asiantuntemus, jonka avulla 
saat kustannustehokkaita, luotettavia ja 
innovatiivisia täyden palvelun ratkaisuja 
kaikkein monimutkaisiinpinkin käyttö-
kohteisin – liiketoimintasi erityistarpeisiin 
kustomoituna. Tätä me kutsumme seu-
raavan tason vuokraukseksi.

MEILTÄ SAAT KOKONAISRATKAISUT  

YHDESTÄ JA SAMASTA PAIKASTA.
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Xylem vuokrapalvelut ovat paljon tavallista vuok-
rausta enemmän: insinöörimme suunnittelevat, 
luonnostelevat ja suorittavat räätälöityjen järjes-
telmien ja vuokrausprojektien asennukset jokai- 
 
 

seen budjettiin ja käyttöön soveltuvasti. Pumput, 
putket ja hallintatekniikka sekä kuljetus, asennus 
ja valvonta – me tarjoamme kokonaisratkaisut 
yhdestä ja samasta lähteestä.

Konsultointi 
Olipa sinulla suunnitelmissasi esimerkiksi uusi 
pumppausjärjestelmä tai liiketoiminnan opti-
mointi, me tulemme neuvomaan sinua paikan 
päälle ja tuemme sinua teollisuus- tai kuntahank-
keesi jokaisessa toteutusvaiheessa. Palvelumme 
kattaa toteutettavuus- ja ympäristötutkimukset 
sekä teknisen suunnittelun lain säädökset huo-
mioon ottavalla tavalla.

Tekniikkaa Plug & Play -periaatteella 
Voit luottaa vesiteknologian asiantuntemuk-
seemme yksittäisten komponenttien suunnit-
telussa ja mitoituksessa. Palveluihimme kuuluu 
insinöörisuunnittelu ja konsultointi – myös moni-
mutkaisissa tilapäisluonteisten toimenpiteiden 
hankkeissa. Esiasennetut konttiratkaisut ovat 
välittömästi Plug & Play -valmiita, joten asiakkaan 
luona käyttöönotto ja asentaminen sujuvat hel-
posti. Näin säästyt vaivannäöltä ja minimoit riskit.

Älykkäät ratkaisut,  
kattava palvelu
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Etävalvonta ja 24/7 -tuki
Vialliset laitteet voivat aiheuttaa monenlaista 
harmia: kalliita korjauksia, seisokkeja ja ehkä 
myös sakkoja. Valvomme ja hallinnoimme järjes-
telmääsi etänä päivittäin ympäri vuorokauden 
ja voimme siksi nopeasti puuttua mahdollisiin 
toimintahäiriöihin.

Käyttö ja huolto
Tarkistamme kaikki osat todetaksemme niiden 
maksimaalisen luotettavuuden ja kestävyyden 
ennen toimitusta ja palautuksen jälkeen. Laaja 
alueellinen palveluverkostomme takaa nopean 
ja ilmaisen avun palveluja tarvittaessa - esimer-
kiksi vuototapauksissa.

Asennus ja turvallisuus
Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeä asia. 
Projektipäällikkömme, käyttöinsinöörimme ja 
koulutusasiantuntijamme varmistavat vakaan ja 
luotettavan toimintaympäristön alusta alkaen 
asentamalla ainoastaan CE-sertifioituja kompo-
nentteja. Nopea, ammattitaitoinen ja aina ympä-
ristöä, rakentamista ja päästöjen rajoitusta koske-
vien oikeudellisten suuntaviivojen mukaisesti.
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HYVÄ VALMISTELU KANNATTAA AINA. 
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Räätälöidyt 
ratkaisut
Huolellisella valmistelulla on merkitystä: meiltä vuokraamasi, 
asiantuntijoidemme osaavasti esiasentama järjestelmä säästää  
sinulta sekä aikaa että rahaa. Xylem Rental Solutionsin järjestelmät  
ja komponentit tehdään aina mittatilaustyönä vastaamaan yksilöllisiä 
vaatimuksia. Tämä lisää käyttöturvallisuutta ja takaa, että tekniikka toimii 
optimiolosuhteissa aina.
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Selkeä etu
Etkö ole vielä varma siitä kannattaisiko 
vuokraus juuri sinun tapauksessasi? 
Seuraavassa on muutamia hyviä esi-
merkkejä siitä, miten yritystoimintasi 
hyötyisi Xylem Rental Solutions  
 

-palveluista. Ota meihin yhteyttä, jos 
sinulla on kysyttävää. Asiantuntijamme 
auttavat mielellään, ja me voimme yh-
dessä löytää sinun käyttökohteeseesi 
sopivimman optimiratkaisun.
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Kokonaisvaltainen tuki
Valvomme järjestelmääsi ja toteutamme sen 
kohta kohdalta. Yksittäisten komponenttien 
yhteensovittaminen, kuljetus, asennus ja käyttö – 
asiantuntijatiimimme on aina valmis neuvomaan 
ja antamaan tukea.

Kaikki sääntöjen mukaisesti
Vuokrausratkaisuilla noudatat ympäristöä, raken-
tamista ja päästöjen rajoitusta koskevia lakisää-
teisiä ohjeita tarvitsematta tehdä kalliita inves-
tointeja.

Nopea toiminta
Vuokrausjärjestelmien ja vuokrapumppujen avul-
la pystyt toimimaan myös hätätilanteessa. Voit 
keskittyä uusiin hankkeisiisi ja tilojen suunnitte-
luun aikaa tuhlaamatta.

Kaikki yhdestä ja samasta lähteestä
Laajan vuokrapumppu- ja -järjestelmävalikoi-
mamme sekä osaamisemme ansiosta me voim-
me vastata mihin tahansa haasteeseen, olipa se 
sitten kuinka suuri tahansa.

EMME AINOASTAAN VUOKRAA PUMPPUJA,  

RATKAISEMME MYÖS ONGELMIA.
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Aina paras valinta
Tehokkaan ja ympäristöystävällisen 
vesiteknologian globaalina johtajana 
meillä on vertaansa vailla oleva vali-
koima menestyviä tuotemerkkejä, ku-
ten esimerkiksi Flygt, Godwin, Lowara 
ja Wedeco. Tuotteidemme ja palve-
lujemme tasokkuus tulee ilmi järjes-
telmiesi taloudellisena tehokkuutena. 
Toisiaan täydentävällä osaamisella ja 

mahdollisuudella käyttää maailman-
laajuisesti tunnettua huipputekno-
logiaa saadaan aikaan integroituja 
ja erittäin tehokkaita matalan tason 
rajapinnan ratkaisuja. Tarjoamme 
vuokrauksemme ja palvelukeskustem-
me konfigurointivaihtoehtojen ansios-
ta aina erittäin kannattavia ratkaisuja, 
jotka säästävät paljon aikaa ja rahaa.
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Made by 
Xylem
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Itseimevät pumput 
Itseimevien pumppujemme  
imukorkeus on jopa 8,5 metriä.

Täydelliset pumppujärjestelmät
Jäteveden uppopumppumme ja 
kaivopumppumme on suunniteltu 
luotettavaan ja tehokkaaseen pump-
paamiseen niin puhtaalle vedelle kuin 
voimakkaasti kuluttaville nesteille.

Otsonia käyttävät 
hapetusjärjestelmät
Avaimet käteen -ratkaisut asennetaan 
säiliöihin vastaten täysin otsonia 
käyttävän hapetusjärjestelmän 
vaatimuksiin.

Meidän laaja ja alati kasvava erilaisten pumppujen, järjestelmien ja lisävarustei-
den valikoimamme takaa sen, että tuotteita on hyvin ja nopeasti saatavilla. Näin 
ollen kysyntähuippuihin voidaan vastata lyhyellä varoitusajalla. Meillä on sinulle 
täydellinen vuokrausratkaisu oli kyseessä esimerkiksi viemäröintityöt rakennus-
työmaalla tai avaimet käteen -ratkaisuja vaativat sovellukset – mukana ovat kaikki 
mittaukseen, analysointiin ja etävalvontaan tarvittavat työkalut.

Euroopan suurin vuokravarikko
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UV-desinfiointijärjestelmät
Esiasennetut säiliöissä olevat UV-jär-
jestelmämme ovat monipuolisia ja vie-
vät erittäin vähän tilaa. Ne desinfioivat 
vettä luotettavasti erilaisissa teollisissa 
ja kunnallisissa sovelluksissa.

Valvonta- ja hallinnointiratkaisut
Tarjoamme erilaisia palvelutasoja, jois-
sa on etävalvontaa, tarkkailupalveluja 
ja ajoittaista tiedonsaantia tilaraportte-
ja varten.

Monipuoliset lisävarusteet
Xylem Rental Solutionsilla on laaja va-
likoima vuokrattavia laitteita ja varus-
teita, suuntaventtiileistä, vesimittareis-
ta aina putkistoihin asti, joiden avulla 
saat toteutettua projektisi luotettavasti 
ja turvallisesti.
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Toimialasi 
asiantuntijat

OLEMME JUURI SE KUMPPANI, JOKA TUNTEE VAA-

TIMUKSESI JA YMMÄRTÄÄ NIIDEN MERKITYKSEN.
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Oikea vuokrausratkaisu 
jokaista haastetta varten
Voit aina luottaa meidän asiantun-
temukseemme, kun tavoitteenasi 
on tehokas ja taloudellinen veden-
puhdistus, oli kyseessä esimerkiksi 
jätevedenpuhdistamoremonttien 
väliaikainen pumppausratkaisu tai ve-
denpuhdistamista varten asennettava 

täydellinen otsonijärjestelmä. Seuraa-
van tason vuokraus on palvelua, jolla 
ratkaisemme asiakkaidemme vesi- ja 
jätevesiongelmat esimerkiksi maata-
louden, teollisuuden, rakentamisen ja 
kemian toimialoilla sekä kunnallisessa 
vesihuollossa ja jätevedenkäsittelyssä.
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Suomi

XYLEM WATER SOLUTIONS SUOMI OY
+358 10 320 85 85
myynti@xylem.com
www.xylem.com/fi

1) Kasveissa oleva kudos, joka kuljettaa vettä juurista ylöspäin. 
2) Johtava globaali vesiteknologiayritys.

Olemme maailmanlaajuinen tiimi, jonka yhteisenä tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja maailman 
vesihaasteisiin. Keskitymme työssämme kehittämään tulevaisuuden tekniikoita, jotka parantavat tapoja 
käyttää, käsitellä ja kierrättää vettä. Avustamme veden kuljettamiseen, käsittelemiseen ja analysointiin 
sekä veden ja jäteveden siirtämiseen takaisin ympäristöön ja näiden prosessien tarkkailuun tarkoitetuilla 
tuotteillamme ja palveluillamme asiakkaita, jotka toimivat kunnallisissa vesi- ja jätevesihuolto-, teollisuus- 
sekä asuin- ja liikerakennuspalveluissa. Xylem on myös laajentanut tuotevalikoimaansa älykkäisiin ja taitaviin 
mittausteknologioihin sekä verkkoteknologioihin ja innovatiivisiin infrastruktuureihin, joita tarvitaan tietojen 
analysoinnissa veteen, sähköön ja kaasuun liittyvillä toimialoilla. Meillä on vankat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet yli 
150 maassa, joissa meidät tunnetaan tehokkaasta johtavien tuotemerkkien ja sovellusosaamisen yhdistelmästä, 
mitä innovaatioperinteemme vielä korostaa.

Lisätietoja siitä, miten Xylem voi olla sinulle avuksi, on sivustolla www.xylem.com.

Kaikki oikeudet pidätetään.
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