
Sverull ElektroDynamo kan, genom vår erfarenhet och miljö- och kvalitets-
medvetenhet, erbjuda er trygghet i allt från val av optimal produktlösning, 
drifttagning, underhållsservice, felsökning och reparation till ersättning av 
befintlig anläggning. Kontakta oss så berättar vi gärna mer. 

Våra servicetjänster

• Installation & driftsättning  
• Reparation & underhåll                
• Förebyggande underhåll         
• Besiktning och kontroll           
  
•Uppgradering eller utbyte     
 av utrustning 

Pumpservice

– från projektering till installation och startfärdig anläggning.
– utförs direkt på plats eller i en av våra verkstäder.
– vi utför förebyggande underhåll av era pumpar för optimal drift. 

– vi hjälper er snabbt med en optimal och kostnadseffektiv lösning när det är            
   dags att byta ut befintlig utrustning.

– vi erbjuder regelbundna inspektioner av er anläggning för maximal drift           
    och tillförlitlighet. Vi erbjuder även prestandagenomgång. 

Installation och driftsättning
Pumpen utgör enbart en av flera komponenter i pumpsystemet. Det är först 
när pumpen har integrerats i den kompletta anläggningen som den kommer 
till sin fulla rätt. Boka in en tid med oss så finns vi på plats inför installationen. 

Alla justerings- och inställningsarbeten utförs med den senaste tekniken. 
Pumpen genomgår ingående funktionskontroller och testkörningar som 
dokumenteras i ett driftsättningsprotokoll som ni får tillgång till.  
Vi säkerställer efter installation och kontroll att er driftpersonal blir väl 
informerade för säkerställande av en fortsatt optimal och trygg drift. 



Reparation och underhåll
Våra erfarna tekniker felsöker er pump och anläggning och bedömer 
utifrån välgrundad erfarenhet bästa åtgärd. Delar ersätts med original- 
reservdelar. All elektrisk och hydraulisk provkörning dokumenteras i 
servicerapporter som ni som kund får tillgång till. Innan eventuell åtgärd 
ger vi en uppskattning på reparationskostnad alternativt offert på 
alternativ lösning om detta önskas.

 www.sverull.se

Förebyggande underhållsservice
Hög driftsäkerhet och optimalt energiutnyttjande ger bästa tänkbara 
komfort. Mer än 50 % av alla nöd- och serviceutryckningar kan undvikas 
genom regelbundna inspektioner och underhållsservice. På så sätt kan 
fel upptäckas i god tid innan produktionsstörningar eller större skador 
inträffar, som annars kunde gett upphov till extra kostnader.

Skräddarsydda underhållsavtal
Vårt standard serviceavtal säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet 
under produktens hela livslängd. Det går även att upprätta fastprisavtal 
som skräddarsys efter dina specifika behov. Våra servicetekniker står för 
all planering, organisering och dokumentering av servicearbetet.   

Uppgradering eller utbyte av utrustning
Som auktoriserad servicepartner till flertalet leverantörer har vi ett stort 
antal fabrikat i vårt sortiment och kan med fördel enkelt hitta den bästa 
lösningen för just din applikation. Kontakta oss gärna med en förfrågan 
om en specifik pump eller reservdel så hjälper vi till med ett förslag. 
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