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I vissa lägen kan det vara bättre att hyra utrustning och tjänster för att 
inte i onödan belasta budgeten.  

Xylem TotalCare Flygt Rental & service på plats
Vår uthyrning och på-platsen-service ger dig snabb tillgång till vårt 
breda utbud av produkter av högsta klass plus specialistkunnande 
om applikationer. Vi erbjuder teknisk rådgivning och hyra av elektrisk 
och dieseldriven utrustning i akuta lägen, för tillfällig förbipumpning, 
eller för långtidspumpning av vatten och avlopp. Våra tjänster omfattar 
dränering, förbipumpning och långtidsuthyrning med underhåll. 

Tillvägagångssätt
Våra tekniker finns på plats redan från början för att lösa besvärliga 
problem - från länspumpning till markdränering. Vi hjälper dig välja 
rätt ledningsdimension för uppgiften, eller beräkna friktionsförluster 
baserade på ledningslängd och dimension. 
    Sedan hyr du vår utrustning. Du kan också utnyttja vår oöverträffade 
på-platsenservice för systemdrift.

Långsiktig lönsamhet
Genom att hyra utrustning och utnyttja vår på-platsenservice kan du 
drastiskt skära ned ledtiderna och få tillgång till exakt den utrustning 
och den service du för tillfället behöver.för tillfället behöver. Du får 
optimal drift och kostnadseffektiva lösningar samtidigt som du får 
möjlighet att pröva nya lösningar och metoder utan köptvång.
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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 
vatten och avlopp.

• minimerar risken för driftstörningar
• ger god ekonomisk kontroll
• minskar stilleståndstider genom snabb 

utryckning vid haverier
• Underlättar uppgradering om systemets 

driftparametrar skulle ändras
• Service för dräneringssystem, förbiledningspumpar, 

utnyttja prov-före-köp, långtidshyra, underhåll

Fallstudie
Uppdrag:  att förenkla underhåll och rensning av 
slussventiler i en returbassäng vid ett av de största 
kraftverken.

lösning:  Xylem gjorde en besiktning på platsen och 
installerade tillfälligt fyra ljuddämpade Flygt-pumpar 
för ett sammanlagt flöde på 1200 m3/h. Dessa pumpar 
kördes 24/7 tills jobbet var klart och resulterade i 
kostnadsbesparingar för både utrustning och arbete.

Pris
Din lokala Xylem-representant har en aktuell prislista 
för hyra och service på plats. Du kan välja mellan att 
betala för en viss hyrestid, eller betala ett fast pris för 
hela uppdraget tills det är klart.

Vad kan Xylem göra för dig?

Experthjälp vid 
akuta driftstopp
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