
Reparation på stedet
HURTIG, PÅLIDELIG REPARATION AF ANLÆGGET

Alt udstyr kræver på en eller anden måde vedligeholdelse eller reparati-
on. Hvad enten det drejer sig om uventede nedbrud eller forebyggende
udskiftning af sliddele i forbindelse med vedligeholdelse, sørger Xylem
TotalCare for alt, fra mindre reparationer til hovedreparation. Afhængig
af reparationens art og størrelsen på udstyret, tilbyder vi reparation på
stedet eller på vores værksteder.

Hvad er det
Xylem TotalCare tilbyder hurtig, pålidelig service eller reparation af
anlægget. Dette minimere nedetiden af udstyret, der er ude af drift.

Hvordan virker det
En kvalificeret Xylem servicetekniker medbringer et mobilt værksted
udstyret med de rigtige værktøjer og reservedele til anlægget.
Serviceteknikeren vurderer situationen og reparerer udstyret på stedet.
Hvis det er nødvendigt, tager vi udstyret med til et af vores værksteder.

Hvorfor det giver mening
Udførelsen af reparationer på stedet giver en hurtig, omkostnings-
effektiv måde at løse problemer i forbindelse med uventede stop. Plus
alle reparationer understøttes af en fast Xylem garanti.
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Hvorfor Xylem TotalCare
Når I arbejder med Xylem TotalCare services, opnår
I sikker, optimal drift, dette er sikret igennem vores
brede teknologiske ekspertise inden for vand og
spildevand.

• Minimer nedetid
• Få rettidig, omkostningseffektiv reparation på stedet
• Få originale dele

Casestudie
Udfordring: Nødsituation med Flygt-pumpe, hvor risi-
koen for overløb var stor.

Løsning: Xylem servicepersonale ankom i en fuldt
udstyret bil og fandt en defekt pumpe. De fjernede
pumpen fra pumpebrønden, udskiftede sliddele og
hjul, og geninstallerede og igangsatte pumpen, og eli-
minerede dermed enhver risiko for overløb.

Pris
Betaling for reparation på stedet er baseret på en ti-
mepris eller på en fast pris, afhængig af jeres behov.
Hvis I foretrækker at holde vedligeholdelsesom-
kostningerne nede, skulle I tage et kig på vores
vedligeholdelseskontraktservice.

Hvad kan Xylem gøre for jer?

Akutte reparationer


