
Alt udstyr kræver på en eller anden måde vedligeholdelse eller 
reparation. Hvad enten det drejer sig om uventede nedbrud eller 
udskiftning af sliddele i et fastlagt interval – fra mindre reparationer 
til en gennemgribende reparation. Afhængig af reparationens art og 
størrelsen tilbyder vi reparation på stedet eller på vores autoriserede 
værksted.

Hvad er det
Værkstedsreparation er en omkostningseffektiv service fra Xylem 
TotalCare, der omfatter en komplet række serviceydelser til reparation, 
hovedreparation og test af udstyr.

Hvordan virker det
Ved brug af vores omfattende viden om vand- og spildevandsteknologi 
tilbyder vores kvalificerede servicetekniker reparation på et af vores 
værksteder. Alle vores værksteder er udstyret med specialværktøjer og 
reservedelslager, så vi kan bringe udstyret tilbage til den oprindelige 
stand.

Hvorfor det giver mening
Udførelse af værkstedsreparation på et Xylem-serviceværksted 
medfører besparelser på tid, energi og penge. I får pålidelig 
afhentnings- og leveringsservice og om nødvendigt en udlejningsenhed 
for fortsat at sikre anlægsdrift.
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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.

• Få omkostningseffektiv reparation på vores værksted
• Opgrader for optimal ydelse
• Få originale dele
• Drag fordel af de tilgængelige testservices

Casestudie
Udfordring:  En Flygt-kloakpumpe der anvendes i et 
kommunalt anlæg krævede vurdering og reparation.

Løsning:  Vores kvalificerede servicepersonale rengjor-
de og testede pumpen, derefter skilte de den ad for 
vurdering.  Der blev fremlagt et estimat på reparation 
for godkendelse. Pumpen blev repareret med originale 
Flygt-reservedele, testet og gjort klar til afhentning.

Pris
Betaling er baseret på en timepris eller på en fast pris, 
afhængig af jeres behov. Hvis I foretrækker at holde 
vedligeholdelsesomkostningerne nede, skulle I tage et 
kig på vores vedligeholdelseskontraktservice.

Hvad kan Xylem gøre for jer?

www.xyleminc.com/totalcareRing til +45 43 200 900
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Fra klargøring til reparation

Værkstedsreparation
EKSPERTREPARATION PÅ VORES VÆRKSTED


