
Boge C-2
Boges C-serie har vært en populær bestselger i mange år.
Nå kommer erstatningen, C-2-serien.
Med den nye serien er effektiviteten og lydnivået forbedret
samtidig som du øker fleksibiliteten og enkel servicen.

For det første inkluderer serien størrelser mellom 11 - 22 kW, i av /
på-last eller frekvensstyrt versjon med mulighet for tankmontering
og integrert kjøletørker.

Du finner datablad og brosjyre her 

BOGE EO-serien – Støysvak oljefri
trykkluft
Boges oljefrie scroll kompressorer er basert på et modulært
konsept med 1 - 4 scrollenheter som effektivt samsvarer med
trykkluftbehovet til brukeren. På grunn av sitt kompakte design
tar enhetene opp minimalt med gulvplass og kan fraktes
gjennom en vanlig døråpning. EO-serien er et godt valg for
eksempel i lyd-sensitive miljøer og applikasjoner der høy
trykkluftkvalitet kreves.

Kompressorene finnes i størrelser fra 4 - 22kW med
standardtrykk 8 og 10 bar, og kapasiteter fra 0,340 m³ / min til
2,48 m³ / min. Modellene er også tilgjengelig med integrert
kjøletørker og tankmontert design.
Les mer her

CDAS/OFAS - Effektive
adsorptionstørkere
De energieffektive tørkene kommer i to forskjellige utgaver:

https://www.granzow.no/produkter/boge-skrue-kompressorer/oljesmurte-skrukompressorer/c-2-serien/
https://www.granzow.no/produkter/boge-skrue-kompressorer/oljefria-scrollkompressorer/eo---serien/


CDAS - Clean dry air system
Standard ad-tørke med duggpunkt fra Pdp -20°C til -70°C.
Kommer utstyrt med 3 st. filter samt duggpunktstyring som
standard

OFAS-Oil free air system 
Samme utførsel som som ovenfor men med et ekstra kulltårn
for klasse 0 oljefri luft.

CDAS/OFAS kommer i størrelser med kapasitet 
fra 0,92m³/min - 5m³/min samt med duggpunkter 
fra Pdp -20°C - -70°C.
Les mer om våre absorpsjons tørker her

Reavell by Gardner Denver
vannkjølte høytrykkskompressorer
Reavell høytrykks-kompressorer og boostere har vært i forkant
av kompresjons-teknologien i over et århundre, og tilbyr luft- og
gasskompresjon for en rekke bruksområder. Med et bredt
utvalg av vannkjølte kompressorer tilbyr Reavell løsninger av
høy kvalitet fra 2 til 414 barg.

Våre løsninger dekker forsvar, marine, offshore og
industrisektoren, hvor vi leverer kompressorer for de mest
krevende bruksområdene.

Vi hjelper deg med energisparing!
Visste du at:
Omtrent 15% av kostnadene for trykkluft er service?
Omtrent 15% av kostnadene for trykkluft er investeringen?
Omtrent 70% av kostnadene for trykkluft er energikostnader?

Ved å la Granzow AS inspisere trykkluftsystemet deres, kan vi
hjelpe deg med å redusere disse kostnadene og sikre at du har en
pålitelig trykkluftinstallasjon.

Vi tilbyr å hjelpe deg med følgende;
- Statusrapport på eksisterende anlegg. (Gjennomgang av ditt
trykkluftsystem)
- Systemanalyse. (Scadar Energimåling og behovsanalyse)

GRANZOW SERVICE

https://www.granzow.no/produkter/adsorpsjonstorke/cdas-ofas-0-9---5m--min/


Service- og ettermarkeds organisasjonen fortsetter å utvikle seg
for å gi deg best mulig tilgjengelighet og service.
Vi jobber aktivt for å trene våre teknikere både internt og hos
våre leverandører for å opprettholde en høy kvalitet.
Vi på Granzow er motiverte til å jobbe for å sikre at du som
kunde skal få riktig service.

Bjarne Tovang
Servicesjef

SERVICEAVTALE - En trygghet for
deg som kunde

Lavere totalkostnader
Planlagt driftsøkonomi
Lavere energiforbruk
Mulighet for forlengelse av garantitiden
Levende avtale
Prioritert kunde
Kontinuerlig kontroll av trykkluftanlegget
Økt driftsikkerhet
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