
HØSTTILBUD
Har du penger igjen på årets budsjett? 
Trenger du nytt filter-hus, tørkefilter, luftfilter, oljefilter eller olje?
Vi gir 25% rabatt på ovenstående ut 2019.

Trenger du helt ny kompressor? Ja da tar vi gjerne turen innom
for en prat og finner en funksjonell løsning tilpasset din
brannstasjon.

PE 550-VE den robuste kjempen
PE 550-VE er bygget på samme lest som tidligere VERTICUS 5,
Den kan skreddersys etter behov. Dette har gjort PE-VE 550 l/min
til en populær kompressor på mellomstore og større stasjoner hvor
man bruker fyllepanel med 4 eller flere uttak og evt. flaskebank.

Denne leveres som "super silent" eller åpen utgave, med direkte
fylleuttak på kompressoren 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

LEASING
Vi kan også tilby gunstig leasingavtale på nytt komplett
kompressorutstyr. Både pusteluft og arbeids-luft. Vi kan også
inkludere serviceavtale over leasingperioden.

Fordeler med leasing:

Én faktura

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


forenkler administrasjonen. Alt av utstyr, teknikk, vedlikehold,
forsikring, tjenester og andre relevante
anskaffelseskostnader samles i én totalløsning og én faktura.

Ny teknologi til enhver tid
I slutten av leieperioden velger mange kunder å oppgradere til
nytt utstyr, noe som gjør det enkelt og økonomisk for kunde
å følge med på dagens raske teknologiske utvikling. Alternativt
kan utstyret kjøpes ut.

Fast månedkostnad 
Faste betalinger gjør budsjettprosessen mer transparent, og gir
en forutsigbar kontantstrøm.

Kjøp som tjenster
Med vår leasing samarbeidspartner kan du som kunde
finansiere hele investeringen
– utstyr, programvare, frakt, installasjon, service, opplæring. Alt
finansieres i en totalløsning.

B-DETECTION PLUS luftmåling
Kontinuerlig online luftmåling 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

Lavtrykk for arbeids-luft/Bremseluft

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


Det tyske selskapet BOGE Kompressoren er vår leverandør
av trykkluft-kompressorer for arbeids-luft til verksted, sykehus,
industri og også holdetrykk for bremser. Vi har alt innen
etterbehandlingsutstyr, tørkesystemer, filtersystemer olje og
vann-separatorer for å nevne noe. Område 8-13 bar trykk.

Les mer her 

Er forbruket av arbeids-luft lavt? Da har vi også en kompressor-
fri løsning. 
Med en reduksjonventil, buffertank 8 bar, eller flaskebank kan vi
ta luft fra pusteluftkompressoren og redusere 300 bar ned til ca.
7-8 bar trykk til arbeids-luft og bremseluft.

Kontakt oss for mer info.

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 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
arbeids-luft til verkstedet eller bremseholdetrykk? Vi tar service på
de fleste kompressorfabrikat.

Fordeler med serviceavtale

Lavere totalkostnader
Planlagt driftsøkonomi
Mulighet for forlengelse av garantitid
Levende avtale
Prioritet ved hasteoppdrag
Kontinuerlig ettersyn av pusteluftanlegget

Bjarne Tovang
Servicesjef

Kontakt oss
For mer  info: 

Tlf.: 67 13 69 80
sales@granzow.no
service@granzow.no
Service/Vakttelefon: +47 913 10 200

Spørsmål om BAUER
Even Schau Bratli
tlf. 905 52 733
even@granzow.no

https://www.granzow.no/produkter/boge-skrue-kompressorer/oljesmurte-skrukompressorer/c-serie-2-2-22kw/


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

https://www.granzow.no/newsletter-unsubscribe/42/0/HpUqRM4Vhb

