
Verkstadsreparation
EXPERTREPARATIONER PÅ VÅR VERKSTAD

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

Xylem Total Care Verkstadsreparation
Reparationer på verkstad är en kostnadseffektiv tjänst från Xylem 
TotalCare och täcker ett brett spektrum av reparationer, renoveringar 
och provningar, så att utrustningen återfår sin ursprungliga driftsäkerhet.

Tillvägagångssätt
Alla våra verkstäder har specialverktyg och reservdelar i lager, så att 
vi kan återställa utrustningen till optimal funktion enligt ursprunglig 
prestanda.

Långsiktig lönsamhet
En verkstadsreparation vid ett av Xylems serviceverkstäder medför 
besparingar i tid, energi och pengar. Vi erbjuder bekväm hämtning 
och leverans och vid behov en hyreskomponent så att driften av din 
anläggning kan hållas igång.
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Fördelar med Xylem TotalCare
När du tar Xylem TotalCare till hjälp får du säker och 
optimal drift, tack vare brett tekniskt kunnande om 
pumpning.

• Kostnadseffektiva reparationer på vår verkstad
• Uppgradering för optimala prestanda
• Originalreservdelar
• Uppfyller kraven i ISO 9001 och 140001
• Tillgång till provningstjänster
• 1 års garanti

Fallstudie
Uppdrag:  En Flygt-pump i en kommunal anläggningen 
behövde gås igenom och repareras.

Lösning:  Vår kvalificerade servicepersonal rengjorde 
och provade pumpen, och tog sedan isär den för 
genomgång. Kostnadsförslag för reparationen 
lämnades för godkännande. Pumpen reparerades med 
originalreservdelar, provades i vår provningstank och 
lämnades ut för hämtning av slutanvändaren.

Pris
Kostnaden baseras på en timtaxa eller ett fast pris, 
beroende på kundens behov. Ett underhållsavtal med 
Xylem TotalCare kan leda till minskade kostnader för 
underhåll.

Vad kan Xylem göra för dig?

Beredskap för reparationer
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