
Granzow - en komplett
trykkluftspartner
For oss i Granzow er et trykkluftsystem mye mer enn bare
kompressoren. Vi vet viktigheten av kvalitet hvor hver enkelt
komponent spiller en viktig rolle for sluttresultatet og en god og
effektiv trykkluftproduksjon. Vi hjelper deg som kunde med
utvikling av skreddersydde omfattende løsninger, alt fra
forundersøkelse og dimensjonering til installasjon og service.
På denne måten optimaliserer vi din trykkluftproduksjon.

Nedenfor finner du en rekke produkter og tjenester som vi på
Granzow kan tilby deg.

Ta gjerne kontakt med en av våre hyggelige medarbeidere, og
vi hjelper deg, klikk her!

Rune Synstelien, Salgssjef

BOGE S-4 - Ny kompressorserie!
Nå kommer fjerde generasjon av den fremgangsrike
skruekompressoren i S-serien fra BOGE. Fokuset under utviklingen
av den nye i S-4 serien har vært på energieffektivitet, lavt lydnivå
og servicevennlighet. Gjennom omfattende forbedringer som f.eks.
en videreutviklet skruepakke, et nytt effektivt design for
oljeseparering og lyddemping med optimalisert kjøleluftstrøm
og sentrifugalvifte har Boge skapt en kompressor som er i forkant
av markedet.

Les mer om nye S-4 her!

Antares hybridtørke - markedets mest
effektive tørkeløsning!

http://www.granzow.no/kontakt-oss/#
http://www.granzow.no/produkter/boge-skrue-kompressorer/oljesmurte-skrukompressorer/s-4-serien/


Takket være Antares teknologien med to forskjellige tørkeløsninger
i et produkt er flere fordeler oppnådd i forhold til tradisjonelle tørker.
Kombinasjonen av kjøletørke og adsorpsjons-tørke gir
store fordeler som bl.a. vesentlig lavere mengde tørkemiddel (80%)
og svært lav regenereringsluft (3,5%). Kombinert med
en duggpunktkontroll som kan styres automatisk mot
utetemperaturen er Antares-serien markedets mest energieffektive
tørkeløsning, samt at servicekostnadene er lave. Dessuten er filtre i
alle størrelser inkludert!

Her finner du mer informasjon om Antares!

Ny generasjon
høytrykkskompressor fra BAUER!
Bauer har nå kommet med en ny generasjon
industri høytrykkskompressor/booster i den velkjente MINI-
VERTICUS og VERTICUS serien for trykkluft, N2, Helium samt
andre spesial gasser. Den nye modellene har et
kapasitetsområde fra 85-750 l/min og trykk fra 30-525 bar. Kan
leveres i åpen utførelse eller med "super silent" støykabinett.
Fokuset under utviklingen av de nye modellene har vært
brukervennlighet, støyreduksjon og ikke minst
servicevennlighet. Den nye generasjonen har selvfølgelig også
modeller for pusteluft etter standard EN12021-14 for
vann/røykdykking.

Les mer her

Maksimal driftsikkerhet med
Granzow Serviceavtale!
Vårt servicekonsept er utviklet med fokus på å opprettholde høy
driftssikkerhet i kompressoranlegget. Forebyggende vedlikehold
over tid gir deg som kunde en ekstra trygghet, med reduserte
servicekostnader, reparasjoner og driftsstopp.

En serviceavtale med Granzow øker driftssikkerheten, samtidig
som du sørger for en planlagt driftsøkonomi med full oversikt da
avtalen inkluderer alt servicemateriale, arbeidstid og
reiseutgifter. Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut hvordan vi
kan hjelpe deg.

Les mer om Granzow Service her!

Besøk oss på SMART messen

http://www.granzow.no/produkter/kjoletorke/antares-2-5---34-m--min/
http://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/industrikompressorer-boostere/
http://www.granzow.no/service-tjenester/


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

https://www.granzow.no/newsletter-unsubscribe/25/7971/c7d661a8b36a

