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“Att tillhandahålla 
den bästa kund- 
servicen på en 
global marknad,
det är vad jag kallar 
Pioneering for You.”

Peter Glauner, Senior Vice President,  
Group Service, WILO SE

Pioneering for You.
Sedan 1872 har vi på Wilo förvandlat visionära 
idéer till intelligenta lösningar som regelbun-
det sätter nya standarder i branschen. Idag 
är WILO SE, med huvudkontor i Dortmund, 
Tyskland, en av världens ledande tillverkare 
och leverantörer av pumpar och pumpsystem 
för uppvärmning, luftkonditionering, kyla och 
för vattenförsörjning och avlopp. 

Vi tar personligen hand om önskemålen och 
krav från våra kunder och operatörer, varje dag 
och runt om i världen. Högeffektiva produkter, 
skräddarsydda lösningar för speciella applika-
tioner och ett behovsorienterat serviceutbud: 
det är vad vi på Wilo kallar Pioneering for You. 

Under de senaste åren har vi blivit betydligt 
mer dynamiska, större och mer internationella. 
Våra produkter är lösningarna på utmaningar 
och vårt serviceutbud är utformat för att göra 
arbetet med våra produkter så enkelt som 
möjligt. 

Oavsett vad vi gör, så är människor alltid i cen-
trum för vår uppmärksamhet. Ta en titt i 
vår broschyr och läs om hur vi på Wilo Service 
förverkligar vårt löfte ”Pioneering for You ”. 
Och sen är valet ditt.
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Wilo Driftsättningar

Driftsättning och funktionscheck
Boka in en tid med oss så finns vi på plats så fort installationen är avslutad. Tillsammans med våra Wilo auktorise-
rade servicepartners ser vi till alla justerings- och inställningsarbeten utförs med den senaste tekniken. Pumpen 
genomgår sedan ingående funktionskontroller och testkörningar som dokumenteras i checklistor.

Wilo systemkompetens
Pumpen utgör en komponent i ett system. Inte förrän pumpen har integrerats i en hel anläggning kommer den till 
sin fulla rätt. Kontakta oss redan under installationsfasen så bistår vi gärna med råd och praktiska tips.

Fördelar
 ƒ Wilo driftsättningsprotokoll
 ƒ Information för driftpersonal
 ƒ Säkerställande av energioptimal drift

Tjänst - samtliga exkl. km-/reskostnad Art. nr. Pris
[SEK]

Driftsättning Avlopp Drainlift S SE2158808 2 400,00
Driftsättning Avloppspump DN 32 till DN 65 SE2160448 4 270,00
Driftsättning Avloppspump > DN 65 SE2160449 4 400,00
Driftsättning Booster 1-2 pumpar SE2158804 2 940,00
Driftsättning Booster 3-6 pumpar SE2158805 3 280,00
Driftsättning Brandbekämpningsanläggning enl EN 12845 SE2158807 14 900,00
Driftsättning Cirkulationspumpar SE2160451 2 800,00
Driftsättning Drainlift M/L SE2158809 2 800,00
Driftsättning Dränkbara pumpar - 2 st SE2162823 5 100,00
Driftsättning Mixer SE2160450 4 270,00
Uppriktning Norm/splitcase pumpar SE2160452 enligt offert

Prisgrupp: PG16

Produkt Art. nr. Pris
[SEK]

Kilometerersättning, km SExxxxxxx 7,00
Restid, timme SExxxxxxx 540,00
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Wilo Tjänster Servicetekniker

Tjänsterna utförs på vår verkstad 
- Kan endast beställas innan leverans av produkt (nyförsäljning)

Tjänst Art. nr. Pris
[SEK]

Borrning pumpfläns tom DN100 2835368 900,00
Montage av termobrytare tom 9kW 2835424 2 720,00
Montage av termobrytare 11-30 kW 2835425 3 090,00
Montage av termistor PTC tom 9kW 2835240 2 870,00
Montage av termistor PTC 11-30kW 2835241 3 270,00
Byte till S1-tätning grupp 3 - IPL/IL 2835685 2 420,00
Byte till S1-tätning grupp 4/ -IPL/IL 2835680 2 480,00
Byte till S1-tätning grupp 5 - IPL/IL 2835681 3 460,00
Byte till S1-tätning grupp 6 - IPL/IL 2835682 3 460,00
Byte till S1-tätning grupp 7 - IPL/IL 2835683 5 250,00
Byte till S1-tätning grupp 10 - IPL/IL 2836141 2 420,00
Byte till S1-tätning grupp 11 - IPL/IL 2835686 3 130,00
Skarvsats inkl montering 2835852 2 890,00
Skarvsats QC inkl montering 2835853 3 520,00

Prisgrupp: PG16
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Wilo-Service  

Inget fall är för svårt - med välutbildad personal 
och servicepartners säkerställer Wilo pumpdrif-
ten under hela produktens livstid.

Vi vet att ett långvarigt pumpstillestånd kan få 
ödesdigra konsekvenser, därför är Wilo-Service 
alltid redo att på kortast möjliga tid bistå med 
servicetekniker och reservdelar.

Från start till mål med Wilo-Service!
När vi diskuterar pumpar med våra kunder ser vi alltid till helheten. En pump 
är en komponent i ett system där många produkter samverkar med varandra. 
Wilo-Service hjälper därför till via våra auktoriserade servicepartners med in-
venteringar, analys av pumpsystem och vid driftsättning, allt för att slut- 
resultatet ska bli det bästa, såväl funktionellt som ekonomiskt.

Hur kommer jag i kontakt med Wilo-Service?
I Sverige har Wilo över 30 auktoriserade servicepartners, från Malmö i söder till 
Kiruna i norr. I takt med att nya produkter lanseras på marknaden utbildas våra 
servicepartners kontinuerligt vad gäller ny teknik och frågeställningar
kopplade till serviceärenden.
Om du behöver komma i kontakt med Wilo-Service så vänder du dig direkt till 
den servicepartner som är lämpligast för dig. Kontaktuppgifter hittar du på 
www.wilo.se under service.

Wilo-Service erbjuder via våra auktoriserade servicepartners:
 � Driftsättning
 � Garantiservice
 � Underhållsavtal
 � Reservdelar
 � Energibesparande pumpbyten och LCC-beräkningar
 � Informationsmaterial och installatörsutbildningar
 � God tillgänglighet av Wilo-produkter  

Innesälj- och servicechef

Cecilia  Ursholm

Servicetekniker

Simon Svensson

Servicekoordinator

Per Magnusson

Service och eftermarknad
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Anteckningar
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Wilo-Utbytesväska 
- för ett smidigare utbyte av villapumpar ...
Wilo-Utbytesväska är framtagen för att förenkla ditt arbete med utbyte av villapumpar. Innehållet är noggrant ut-
valt för att täcka så många utbytesfall som möjligt. Med Wilo-utbytesväska så klarar du att byta ut nästan tusen 
olika cirkulationspumpar. Rätt ersättningspump hittar du som vanligt på webbplats www.pumplotsen.se.

Tidsbesparande 
pumpbyte!

Innehåll:
 ƒ Varios PICO STG 15/1-7 -130
 ƒ Yonos PICO 25/1-6 -130
 ƒ Yonos PICO 25/1-6 -F
 ƒ Star-Z NOVA
 ƒ 4 st kontakter WS8
 ƒ 1 st adapter 40-50 mm DN 25
 ƒ 6 st packningar DN 15
 ƒ 10 st packningar DN 25

Stratos MAXO

 ƒ Molex-/WS8-kontakt med kabel
 ƒ 1 sats ovala flänsar och skruvar
 ƒ Manualer
 ƒ Insex-nyckel
 ƒ Innehållsförteckning, beställningslista
 ƒ Beskrivning drivsidor, el-inkoppling 



Pioneering for You

WILO Nordic AB
Box 3024
350 33 Växjö

Besöksadress:
Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Tel: 0470-72 76 00
wilo.se@wilo.com
www.wilo.se

Ytterligare information på www.wilo.se


