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Nyhet fra BAUER
I dette nyhetbrevet vil vi ta for oss en verdensnyhet fra BAUER.
I disse COVID-19 tider har det blitt utviklet et tilleggsutstyr fra
BAUER kalt B-VIRUS FREE
Vi vil også ta for oss den nye oppgraderingen av
pusteluftkompressorene MARINER og PE-TE serien

B-VIRUS FREE
Eliminering av Coronavirus, bakterier, muggsporer og pollen.
Kan ettermonteres i alle BAUER kompressorer
Flow rate 100 – 850 l/min
Hva er B-VIRUS FREE? I korte trekk er dette et pre-filtreringsystem som er fri for kjemikalier og ozon, som bruker en
spesiell UVC-lyskilde for å ødelegge de beskrevne patogenene
i luftstrømmen til inntakluften før de kan komme inn i
kompressoren. Den svært effektive strålingen med en
bølgelengde på 254 nm blir absorbert av patogenets genetiske
materiale. Fotoner ødelegger bindingene i genomet til virus,
bakterier og muggsporer. Dette stopper forplantningen og
forhindrer dem effektivt i å reprodusere.
Tillkobling
VIRUS FREE beskyttelses filter er klart til bruk på et øyeblikk.

Bare monter den på en vegg eller et eksisterende system og
koble til en 230 V enfaset strømforsyning.
Inntakfilter
Undertrykk i kompressoren fører til at luft trekkes inn gjennom
inntaksåpningen. Normale støvpartikler og til og med pollen blir
fjernet fra luften av inntaksfilteret.
Mer info finner du på¨våre hjemmesider

PROFI LINE facelift
Den nye generasjonen pusteluftkompressor av typen CAPITANO
og MARINER er et absolutt flott skue.
Vifte-dekselet har et nytt patentert design, den utvider også utvalget
av potensielle bruksområder til steder med høye temperaturer.
Kjøleeffektiviteten er forbedret med opptil 25% ved å optimalisere
kjølevifte-strømmen.
Et annet høydepunkt er B-DRAIN, det automatiske
dreneringsystemet. Systemet er allerede etablert i den stasjonære
VERTICUS-serien, og har nå også blitt en del av PROFI LINE
serien.
Systemet minimerer tap av trykk under kondensdrenering, noe som
forlenger levetiden for trykk-satte deler betydelig. Det er også
minimalt med støy fra dreneringsystemet som gjør det mer
behagelig for den som jobber med flaskefylling.
Leveres med El-motor eller bensin
Kapasitet: 140, 200, 250 og 320 L/min
Datablader finner du her

POSEIDON EDITION PE-TE facelift
Den rimeligere MARINER utgaven PE-TE har også
gjennomgått en oppgradering.
Kjøleeffektiviteten er forbedret med opptil 25% ved å
optimalisere kjølevifte-strømmen.
Den nye PE modellen har også fått B-Drain hvis man ønsker
automatisk drenering,
Leveres med El-motor eller bensin
Kapasitet: 200, 250 og 300 L/min
Datablader finner du her

Service og vedlikehold

Vi tar service på alt av BAUER kompressorer, montering av
høytrykksrør, 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

Kontakt oss
For mer info:
Tlf.: 67 13 69 80
sales@granzow.no
service@granzow.no
service/vakttelefon: +47 913 10 200
www.granzow.no

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

