
Fältservice
Snabb och bekväm FältService

All utrustning behöver underhållas eller repareras vid någon tidpunkt. 
Oavsett om det gäller ett haveri eller byte av slitdelar enligt ett 
underhållsschema, så kan Xylem erbjuda alla typer av reparationer från 
små reparationer till kompletta renoveringar. Beroende av reparation 
och produktens storlek erbjuder vi reparation på platsen eller på någon 
av våra verkstäder.

Xylem TotalCare Fältservice
Vi erbjuder snabba och pålitliga reparationer på plats. På det sättet kan 
anläggningens stilleståndstid minskas till ett minimum och tas i drift igen 
på snabbast möjliga sätt.

Tillvägagångssätt
Våra kvalificerade tekniker har optimalt utrustade servicebilar med rätt 
verktyg och original reservdelar och kan därför ofta lösa problem direkt 
på plats. Vid behov kan utrustningen transporteras till något av våra 
servicecentra och repareras på verkstad.

Långsiktig lönsamhet
Reparation på plats i din anläggning är ett snabbt och kostnadseffektivt 
sätt att lösa problem som gett upphov till oväntade driftstopp. Alla 
reparationer görs med garanti, vilket innebär ett års garanti. 
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Fördelar med Xylem TotalCare
med totalcare tillhandahåller Xylem säker och optimal 
drift, tack vare brett tekniskt kunnande om vatten och 
avlopp.

• minimerar risken för oplanerade driftstopp
•  kostnadseffektiv och snabb reparation på plats
•  Uppfyller kraven i iSo 9001 och 140001
•  originalreservdelar
•  bibehållen hög kvalitet

Fallstudie 1
Uppdrag:  en akututryckning till en Flygt pumpstation 
där risken för översvämning ökade hela tiden.

lösning:  Xylems servicepersonal kom i en fullt utrustad 
servicebil och hittade den trasiga komponenten. De 
lyfte upp pumpen ur pumpsumpen, bytte slitdelar och 
pumphjul, återinstallerade och startade pumpen, vilket 
undanröjde risken för översvämning.

Pris
kostnaden för reparation på plats baseras på en 
timtaxa eller ett fast pris, beroende på kundens behov. 
Genom att teckna ett underhållsavtal med Xylem, går 
det att minska underhållskostnaderna.

Vad kan Xylem göra för dig?

reparation på plats
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