
10 år med BAUER
pusteluftkompressorer
Granzow AS har nå vært hovedimportør av BAUER
kompressorer i 10 år i Norge. Vi tok over agenturet etter AL
Maskin AS i 2009. Med fem spennende år så langt hos
Granzow som produktsjef for BAUER, samt mange års tidligere
BAUER erfaring kan jeg vel si at det har skjedd en viss utvikling
på kompressorfronten disse årene. Ikke så mye mekanisk men
elektronisk har det skjedd ganske mye. 

Vi har også lært at det ikke bare er størrelsen det kommer an
på når man skal tenke kompressoranlegg. Det er viktig å finne
en balanse mellom kompressorens kapasitet, fyllingens
hyppighet, antallet man ønsker å fylle simultant, trenger man
flaskebank? Har man ekstra flasker i beredskap osv? Sist men
ikke minst sikkerhet og luftkvalitet.

La oss hjelpe deg å skreddersy en sikker, brukervennlig og best
mulig løsning for akkurat ditt behov!

Ønsker dere mer info ta gjerne kontakt. 
Generell kontakt-info finner du her 

Ønsker alle en riktig god sommer, når den engang kommer :)

Med vennlig hilsen
Even Schau Bratli
Produktsjef BAUER
even@granzow.no 
Mobil: 905 52 733

MINI-VERTICUS/VERTICUS
Den nye MINI-VERTICUS og VERTICUS serien har satt
standarden for fremtidige  stasjonære pusteluftkompressorer. 

https://www.granzow.no/kontakt-oss/


Serien har vært med siden slutten av 80 tallet og begynnelsen av
90 tallet og er BAUERs Flaggskip og siste oppgraderingen kom i
2017. Den nyeste modellen er mer støysvak både med tanke på
drift og kondens drenering. Begge modeller kan leveres i åpen eller
"super silent" utførelse. Leveres med fylleslanger eller uttak for
eksternt fyllepanel.

MINI-VERTICUS kommer i følgende kapasiteter:
150/200/250/300 l/min
Les mer og last ned brosjyre her

VERTICUS kommer i følgende kapasiteter:
450/540/680 l/min
Les mer og last ned brosjyre her

 

PE-VE serien
PE (POSEIDON EDITION) som den gule serien heter er
BAUERs prisgunstige konsept.
BAUER kjøpte den Østerrikske kompressorfabrikken Poseidon
for en del år tilbake. Alle Poseidon modellene er bygget på de
samme solide og robuste kompressorblokkene som BAUERs
standardmodeller.

Forskjellen på PE-VERTICUS og VERTICUS modellene er
tilbehøret og finish på kompressoren. PE er litt enklere utstyrt
og kan skreddersys litt mer etter behov. Det har gjort PE-VE
550 l/min til en populær kompressor til brann- og redning.
Leveres som "super silent" eller åpen utgave, med fylleuttak
eller uttak for eksternt fyllepanel.

PE-VE modellene finnes i følgende kapasiteter:
300/400/550/700/850 l/min

Mer info og brosjyre finner du her

B-APP for smarttelefon
B-APP er et tilbehør og funksjon som kommuniserer med
kompressorsystemet ved hjelp av WiFi. Det gir enkel, direkte
fjerntilgang til funksjoner i displayet B-CONTROL MICRO.
Displayet gir en oversikt over nivåene på hovedsystem, inkludert
luftkvalitet (hvis man har B-Detection) og slutt trykk, samt viktig
vedlikeholds informasjon. 

B-APP lastes ned gratis på App store etc. og man kan fritt bruke B-
APP til en rekke andre funksjoner, inkludert produktspesifikke
nyheter, videoer og ulike beregning-verktøy relatert til trykkluft, slik
som fyllekapasitet i forhold til flaskestørrelser og antall osv.

https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/for-brann-og-redning/mini-verticus/
https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/for-brann-og-redning/verticus/
https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/for-brann-og-redning/pe-300-850-ve-silent/


Som et krav for B-APP fjernkontrollfunksjon, må B-CONTROL
MICRO kompressor kontrollen ha en gyldig IP adresse og være
tilsluttet samme local area network (LAN/WLAN) som smartphone.

Alle nye kompressorer med B-CONTROL MICRO kan klargjøres for
B-APP funksjon 

B-DETECTION PLUS luftmåling
Kontinuerlig måling av faktiske grenseverdier i henhold til
EN12021:2014:
CO (ppm)
CO2 (ppm)
O2 (%)
Option: Absolutt fuktighet (mg / m3) via duggpunktmåler
Option: VOCs (volatile organic compound)

B-DETECTION PLUS og våre originale BAUER-filterpatroner er
den perfekte kombinasjonen. Filterpatronene er testet og
sertifisert for dets unike evne for fjerning av oljerester. Dette
sertifiseres av Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V.
(IUTA) 

IUTA og den spesielle PID sensoren som leveres med B-
DETECTION PLUS, gir ekstremt pålitelig overvåking av VOC
(oljerester) les mer om filter og IUTA her

Systemet kan leveres som "stand alone" eller som integrert i
(MINI)VERTICUS modellene.

For mer info og brosjyre her

BOGE Lavtrykk kompressorer for
arbeidsluft
BOGE er vår tyske leverandør av trykkluft-kompressorer for
arbeids-luft til verksteder, industri, og bl.a. holdetrykk for bremser.
Vi har alt innen etterbehandlingsutstyr som tørkesystemer,
filtersystemer olje og vann-separatorer for å nevne noe. Vårt

https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/tilbehor-bauer/filterpatroner/
https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/tilbehor-bauer/b-detection-online-luftanalyse/


hovedfokus er at kunden får riktig kapasitet, trykk, luftkvalitet, samt
riktig service på kompressoranlegget. 

Våre minste modeller ligger fra 2,2 - 22 kW, 
8-13 bar trykk

Les mer her 

SERVICE
Vi tar service på alt av BAUER kompressorer, montering av
høytrykks-rør, flaskebanker, fyllepaneler, samt igangkjøring og
sertifisering av nye anlegg. Granzow AS har tre sertifiserte
mekanikere som skoleres på BAUER ACADEMY og re-
sertifiseres hvert 3. år. 

Vi har forbruks-deler, filter, olje og reservedeler til BAUER på
lageret i Sandvika.

Trenger du service eller reparasjoner på lavtrykks-kompressor
for arbeidstrykk til verkstedet eller bremseholdetrykk? Vi tar
service på de fleste kompressor fabrikat.

Kontakt info finner du her 

BRANN OG REDNING 2019
Du finner oss på BRANN OG REDNING
Thon Congress Gardermoen 26. og 27. september.

Om du inte vill ha fler utskick från oss - klicka här för att avregistrera dig.

https://www.granzow.no/produkter/boge-skrue-kompressorer/oljesmurte-skrukompressorer/
https://www.granzow.no/kontakt-oss/
https://www.granzow.no/newsletter-unsubscribe/39/0/dVM0LM9PmV

