
Nyhetsbrev 02-2018

NITROSource - N2 Generator for en
smartere produksjon

Lavere kostnader
Resursoptimering
Sikker produksjon
Effektiv produksjon

Med NITROSource Nitrogen generator produserer du N2 med
riktig renhet, riktig volum og med det spesifikke trykket din
produksjon krever.

Les mer om NITROSousce her

FDA godkjent AD-tørke
Det er tatt et enda et steg videre i utviklingen av de nye
adsorpsjonstørkene fra Granzow.

Modellen OFAS FBP er spesifikt utviklet for å møte de harde
kravene innen næringsmiddel, bryggeri, samt

https://www.granzow.no/produkter/nitrogen-generatorer/parker-nitrosource/


legemiddelindustrien.

Enheten leveres komplett med filter og duggpunktstyring,
og med HMI displayet kan man enkelt styre enheten.

OFAS oppfyller kravene for klass 0 (restoljeinnhold) 
i henhold til ISO8573-1.

Les mer om enheten her!

BOGE S-4 Ny og effektiv
kompressorserie
Nå kommer fjerde generasjon av den fremgangsrike
skruekompressoren i S-serien fra BOGE. Fokuset på utviklingen av
den nye i S-4 serien har vært 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!

Ny Filterserie
Ny Filterserie

Nå lanserer vi i Granzow AS en ny filterserie!
Den nye filterserien Oil-X tar ytterligere et steg i utviklingen innen
trykklufts filter.

 Markedets laveste trykkfall
10-års garanti
Tredjepart godkjent filter for garantert kvalitet

 

Les mer om den nye filter-serien her!

https://www.granzow.no/produkter/adsorpsjonstorke/cdas-ofas-0-9---5m--min/
https://www.granzow.no/produkter/boge-skrue-kompressorer/oljesmurte-skrukompressorer/s-4-serien/
https://www.granzow.no/produkter/filter/trykkluft-filter/


BAUER høytrykkskompressorer for
industri
Den nye Mini-Verticus & Verticus-serien har satt standarden for
fremtidige stasjonære høytrykks-kompressorer. Bauer
kombinerer sine velprøvde høykvalitets kompressorblokker med
nye innovasjoner og moderne design!
MINI-VERTICUS og VERTICUS er tilgjengelige i størrelser fra 3
til 15 kW for komprimering av luft / nitrogen opp til 500 bar, og
komprimering av Helium / Argon opptil 350 bar.
Begge seriene bruker en kompressorblokk av industriell kvalitet
som er designet og dimensjonert for å håndtere kontinuerlig
drift under vanskelige forhold.

Granzow AS har vært distributør av BAUER
høytrykkskompressorer siden 2009.

Les mer om den nye Bauer-serien her!
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https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/industrikompressorer-boostere/
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