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Granzow AB - svensk tryckluftspartner 
Granzow AB tillhör en privatägd koncern med etableringar i de 
skandinaviska länderna och i USA. I Sverige har vi varit verksamma inom 
tryckluftsbranschen sedan 1968.

ISO 14001
Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att kvalitets- 
och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete. 

Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders trycklufts-
produktion igång och samtidigt utföra upp-
draget med utgångspunkt från högt 
ställda kvalitets- och miljökrav.

Komprimerad luft inom 
livsmedelsindustrin

Riktlinjer och lösningar
för produktion,

torkning och
filtrering av tryckluft.

Tillverkning av egen kvävgas
Granzow har specialiserat sig på att leverera 
kompletta anläggningar för kvävgasproduk-
tion. Ofta balkramsmonterade och färdiga för 
drifttagning vid leverans. En typisk anläggning 
kan bestå av tryckluftskompressor, generator, 
boosterkompressor och lagringskärl för den 
producerade gasen. Vi har fler företag inom 
livsmedelsindustrin t.ex. Lagerbergs Kyckling 
samt Kahls Kaffe som tillverkar sin egen 
kvävgas till förpackning av sina produkter.
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Kvävgas från Granzow kvävgas-
generator är oberoende testad 

och är tredjepartsvaliderad som 
godkänd livsmedelskvävgas E941.



Tryckluft i livsmedelsprocessen 
– en källa till kontaminering?

Vattenånga
Vattenångan kommer in i tryckluftsystemet 
genom atmosfärsluften som kompressorn 
använder sig av för att komprimera till tryck-
luft. Hur mycket vattenånga som kommer in i 
systemet beror till största del vilken tempe-

Vatten & vattenaerosoler
När kompressorn har komprimerat atmosfärs-
luften så går tryckluften vanligtvis genom en 
efterkylare vilket sänker temperaturen. På efter-
kylaren sitter det oftast en kondensavtappare, 
så att när vattnet kondenseras ut så dräneras 
det i avtapparen. Mängden vatten som nu finns 
kvar i tryckluften är mättad till 100%, det betyder 
att om temperaturen sänks mer så kommer mer 
kondens att kunnas tappas ut. Detta sker t.ex. i 
en tryckluftbehållare om en sådan är monterad i 
tryckluftsanläggningen.

ratur luften har. Hög temperatur innebär att 
atmosfärsluften kan hålla mer vatten. 
Luftfuktighet är även det en faktor till hur 
mycket vatten som finns i luften.

Fuktig luft, vattenaerosoler samt vatten kan orsaka:
• Korrosion i tryckluftstanken samt tryckluftsnätet
• Skada på ventiler, cylindrar, verktyg och andra   
 pneumatiska maskiner
• Skada/förstörelse av produkter samt förpackningar 
 som kommer i direkt kontakt med tryckluften
• Ökad mikrobiologisk tillväxt

Detta ger:
• Reducerad effektivitet i produktionen
• Ökade servicekostnader

Oljeånga
Den atmosfäriska luften innehåller även olja i gasform 
(oljeånga), vilket kommer ifrån avgasutsläpp samt in-
effektiva industriella bearbetningar. Oljeångan kommer 
in i systemet via kompressorns intag. Vanlig mängd 
av oljeånga är 0,05- till 0,5mg/m³, dock kan detta 
variera mycket t.ex. om företaget ligger nära en kraftigt 
trafikerad väg. Även oljan som kompressorn använder 
sig av för smörjning samt kylning kan ändras till ånga 

och genom detta komma ut i tryckluftsnätet. När 
oljeånga kommer ut i tryckluftsledningen och kyls ner 
så kondenseras oljan till vätskeform. Om man ej lyckas 
filtrera bort olja/oljeångorna till rätt nivå så finns risk att 
livsmedlet får en oljig smak samt att personalen andas 
in för mycket av oljeångorna vilket leder till yrsel samt 
illamående.

Olja i vätskeform samt oljeaerosoler
Majoriteten av dagens rotationskompressorer använder 
olja vid komprimeringen för att täta, smörja samt kyla 
kompressionsdelen. Oljan kommer i direkt kontakt med 
luften som komprimeras, men tack vare moderna luft- 
och oljeseparatorer som finns i dagens kompressorer så 
kommer endast en liten mängd olja i vätskeform samt 
oljeaerosoler ut i tryckluftssystemet. I en välskött, nyare, 

kompressor så är oljeinnehållet som kommer ut i tryck-
luftssystemet inte mer än 5mg/m³. Olja i vätskeform samt 
oljeaerosoler som blandas med vatten i tryckluftssystemet 
bildar ett väldigt aggressivt kondensat. Detta kondensat 
skadar tryckluftsbehållare, tryckluftssystem, produktions-
maskiner, produkter samt förpackningar.

Atmosfäriska föroreningar
Atmosfärisk luft som kompressorn använder sig 
av för komprimering innehåller i en vanlig indu-
stri mellan 140-150 miljoner smutspartiklar/m³. 
Eftersom 80 % är mindre än 2 micron i storlek 
så tar ej kompressorns luftfilter bort dessa och 
de följer med ut i tryckluftssystemet.

Mikroorganismer
Atmosfärisk luft som kompressorn tar in kan innehålla 
upp till 100 miljoner mikroorganismer/m³. Bakterier, virus, 
svampbildningar samt sporer dras in i kompressorns 
insug och p.g.a deras storlek passerar direkt igenom 
kompressorns filtrering och ut i tryckluftssystemet. Den 
varma fuktiga kompressorluften är idealisk för mikroorga-
nismerna och deras tillväxt. Många kritiska applikationer 
kräver steril tryckluft. Om kontaminerad tryckluft kommer 
i kontakt eller indirekt i kontakt med produkterna, för-
packningen eller produktionsmaskinerna försvinner det 
som applikationen krävde, steriliteten!

Om steriliteten försvinner så kan detta orsaka stora 
ekonomiska förluster för företag p.g.a att mikroorganis-
merna kan:

• Möjligtvis skada användaren
• Försämra produktens kvalitet
• Göra en produkt helt oanvändbar
• Leda till återkallelser av produkter
• Leda till stämningar mot företaget

Rost och rörflagor
Rost och rörflagor skapas oftast av det aggres-
siva kondenset som gör att tryckluftsbehållaren 
samt tryckluftsnätet rostar och släpper ifrån sig 
rörflagor. Detta leder till problem då flagorna kan 
åka med tryckluften och blockera luften som ska 
till t.ex. en produktions maskin. Utan filtrering 
kan det även komma ut till slutprodukten 

Vad kan hända om jag inte har efterbehandlingsutrustning till min tryckluft?
Det som oftast märks i tryckluftsystem helt utan efterbehandling är att mycket vatten i form av 
kondens kommer ut på tryckluftsnätet. Detta kondensvatten är väldigt aggressivt då det är 
blandat med olja, partiklar och andra kontamineringar som följer med luften vid komprimering. 
Tryckluftsverktyg, pneumatiska cylindrar mm tar mycket stryk av detta kondensat vilket leder till 
att livslängden avsevärt förkortas. Om tryckluften används i direkt kontakt med livsmedlet så 
uppstår en risk för kontaminering av slutprodukten t.ex. av virus och bakterier. 

Nedan förklaras kontamineringar mer ingående och hur det påverkar tryckluften samt tryckluft-
systemet.

I de allra flesta företag som arbetar med livsmedel används tryckluft till olika 
delar i produktionen. Det kan vara allt från att blåsa salt på jordnötter till att 
driva pneumatiska cylindrar som finns i produktionsmaskiner. 
Men det många inte vet är att tryckluften är en källa till kontamineringar. 
Genom denna broschyr skall vi reda ut begrepp samt informera angående 
tryckluft och hur man ska bli av med kontamineringarna. 

Kontaminering källa 1 Kontaminering källa 2 Kontaminering källa 3 Kontaminering källa 4
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	 Vattenseparatorer
En vattenseparator tar bort vatten och olja i vätskeform. Den bör place-
ras som första filter i tryckluftssystem gärna efter en tryckluftsbehållare. 
Luftbehållaren kyler luften och är ofta den största avskiljaren av konta-
minering i vätskeform. Med en tidig avskiljning så blir belastningen av 
vattnet mindre på övriga filter. När luften kommer in i vattenseparatorn 
styrs denna med hjälp av vingar så att luften börjar rotera, vattnet samt 
oljan i vätskeform trycks då ut mot väggarna i vattenseparatorn tack 
vare centrifugalkraften och kan dräneras bort.

 Olje/vatten- och partikelavskiljande filter
De vanligaste filter som förekommer i en tryckluftsanläggning är olje/
vatten och partikelavskiljande filter. Vanligtvis och rekommenderat är 
att sätta två stycken filter i serie, detta för att ta bort vattenaerosoler, 
oljeaerosoler, atmosfäriska luftföroreningar, mikroorganismer, rost och 
rörflagor. En annan anledning till att två filter monteras i serie är för att 
inte överbelasta det finare filtret så att kontamineringar passerar ut på 
tryckluftsystemet.

Tryckluftstorkar
Vattenånga är vatten i gasform och kommer att passera, lika lätt som 
tryckluft, genom vattenseparator samt olje/vatten och partikelavskil-
jande filter. Adsorptionstorkens torkmedel har den egenskapen att 
kunna dra åt sig vattenånga och på det sättet sänka tryckdaggpunkten 
och få ut mer vatten från tryckluften. 

Vad är då daggpunkt och tryckdaggpunkt?
• Daggpunkt är temperaturen då kondensat uppkommer.

• Tryckdaggpunkt refererar till daggpunkten av luften vid arbetstrycket.

• Daggpunkt skrivs som temperatur 
 (detta är inte temperaturen på luften)

• Tryckluft med en tryckdaggpunkt på -20°C, behöver att
 temperaturen sjunker under -20°C för att vattenångan skulle   
 förvandlas (kondenseras) till vatten och p.g.a temperaturen då frysa.

• En tryckdaggpunkt på -40°C är att rekommendera för alla 
 livsmedelsapplikationer där tryckluften kommer i direkt eller   
 indirekt kontakt med produktionsutrustning, ingredienser,    
 paketering eller färdiga produkter pga att tryckdaggpunkt 
 som är bättre än -26°C inte bara stoppar korrosion, utan
 kommer även att hindra tillväxten av mikroorganismer.
 

      Adsorptionstorkar
För att ta bort vattenånga ifrån tryckluften så används adsorptions-
torkar. Adsorptionstorken använder sig av torkmedel som drar åt 
sig vattenångan i tryckluften när denna passerar över torkmedlet. 
Adsorptionstorken är väldigt effektiv och standard tryckdaggpunkten 
ligger på -40°C. Tack vare att den är så effektiv så stoppar den inte 
bara korrosion i tryckluftsnätet utan man stoppar även tillväxten av 
mikroorganismer. Det finns möjlighet att få ännu lägre tryckdaggpunkt 
ifall en kritisk applikation kräver detta.
 

Kyltorkar (ej med på bild)
Kyltorkarna tar bort vattenångan genom att kyla luften så att kondens 
bildas. Genom att den använder detta system kan inte tryckluftsdagg-
punkt sjunka under 0°C p.g.a att vattnet då fryser. Vid vanliga applika-
tioner där en kyltork är installerad är tryckdaggpunkten på +3°C, +7°C 
eller +10°C. En kyltork är rekommenderad att ha då tryckluften ska an-
vändas till handverktyg och liknande. Om tryckluftsnätet går utomhus
med temperaturer under 0°C så kommer det bli problem då vatten-
ånga kondenseras och fryser. Om luften kommer i kontakt, eller att det 
finns risk att den kommer i kontakt, med livsmedel så bör adsorptions-
tork användas då tillväxten på mikroorganismer stannar upp.

 Kolfilter
Oljeånga är olja i gasform och passerar genom olje/vatten och 
partikelavskiljande filter lika lätt som tryckluften. För att bli av med 
oljeångan så används kolfilter. I kolfiltret finns aktivt kol. Kolet 
fungerar som torkmedel och drar åt sig oljeångan vilket ger ett effektivt 
skydd mot oljekontaminering.

       Dammfilter
Dammfilter används för att ta bort torra partiklar. Tekniken är densam-
ma som för olje/vatten och partikelavskiljande filter. De används oftast 
efter adsorptionstork alternativt kolfilter för att ta bort dammet som kan 
uppstå av torkbädden.

Sterilfilter (ej med på bild)
Vill man ha absolut bortagning av partiklar och mikroorganismer 
så behövs ett sterilfilter. Filterhuset är tillverkat i rostfritt stål för att 
tillåta ”on site” ångsterilisering på både huset och filterelementet. Det 
är också viktigt att distrubitionsröret mellan filtret och slutprodukten 
rengörs och steriliseras med jämna mellanrum.

Hur blir jag av med skadlig kontaminering?
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Kontamineringar som vi tog upp på föregående sida förekommer i alla tryck-
luftsanläggningar, vare sig man har en oljesmord eller en oljefri kompressor. 
På detta uppslag presenterar vi de produkter som finns för att bli av med 
kontamineringarna och vilken som gör vad.

Snabbguide till borttagning av kontaminering
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jande filter. Adsorptionstorkens torkmedel har den egenskapen att 
kunna dra åt sig vattenånga och på det sättet sänka tryckdaggpunkten 
och få ut mer vatten från tryckluften. 

Vad är då daggpunkt och tryckdaggpunkt?
• Daggpunkt är temperaturen då kondensat uppkommer.

• Tryckdaggpunkt refererar till daggpunkten av luften vid arbetstrycket.

• Daggpunkt skrivs som temperatur 
 (detta är inte temperaturen på luften)

• Tryckluft med en tryckdaggpunkt på -20°C, behöver att
 temperaturen sjunker under -20°C för att vattenångan skulle   
 förvandlas (kondenseras) till vatten och p.g.a temperaturen då frysa.

• En tryckdaggpunkt på -40°C är att rekommendera för alla 
 livsmedelsapplikationer där tryckluften kommer i direkt eller   
 indirekt kontakt med produktionsutrustning, ingredienser,    
 paketering eller färdiga produkter pga att tryckdaggpunkt 
 som är bättre än -26°C inte bara stoppar korrosion, utan
 kommer även att hindra tillväxten av mikroorganismer.
 

      Adsorptionstorkar
För att ta bort vattenånga ifrån tryckluften så används adsorptions-
torkar. Adsorptionstorken använder sig av torkmedel som drar åt 
sig vattenångan i tryckluften när denna passerar över torkmedlet. 
Adsorptionstorken är väldigt effektiv och standard tryckdaggpunkten 
ligger på -40°C. Tack vare att den är så effektiv så stoppar den inte 
bara korrosion i tryckluftsnätet utan man stoppar även tillväxten av 
mikroorganismer. Det finns möjlighet att få ännu lägre tryckdaggpunkt 
ifall en kritisk applikation kräver detta.
 

Kyltorkar (ej med på bild)
Kyltorkarna tar bort vattenångan genom att kyla luften så att kondens 
bildas. Genom att den använder detta system kan inte tryckluftsdagg-
punkt sjunka under 0°C p.g.a att vattnet då fryser. Vid vanliga applika-
tioner där en kyltork är installerad är tryckdaggpunkten på +3°C, +7°C 
eller +10°C. En kyltork är rekommenderad att ha då tryckluften ska an-
vändas till handverktyg och liknande. Om tryckluftsnätet går utomhus
med temperaturer under 0°C så kommer det bli problem då vatten-
ånga kondenseras och fryser. Om luften kommer i kontakt, eller att det 
finns risk att den kommer i kontakt, med livsmedel så bör adsorptions-
tork användas då tillväxten på mikroorganismer stannar upp.

 Kolfilter
Oljeånga är olja i gasform och passerar genom olje/vatten och 
partikelavskiljande filter lika lätt som tryckluften. För att bli av med 
oljeångan så används kolfilter. I kolfiltret finns aktivt kol. Kolet 
fungerar som torkmedel och drar åt sig oljeångan vilket ger ett effektivt 
skydd mot oljekontaminering.

       Dammfilter
Dammfilter används för att ta bort torra partiklar. Tekniken är densam-
ma som för olje/vatten och partikelavskiljande filter. De används oftast 
efter adsorptionstork alternativt kolfilter för att ta bort dammet som kan 
uppstå av torkbädden.

Sterilfilter (ej med på bild)
Vill man ha absolut bortagning av partiklar och mikroorganismer 
så behövs ett sterilfilter. Filterhuset är tillverkat i rostfritt stål för att 
tillåta ”on site” ångsterilisering på både huset och filterelementet. Det 
är också viktigt att distrubitionsröret mellan filtret och slutprodukten 
rengörs och steriliseras med jämna mellanrum.

Hur blir jag av med skadlig kontaminering?
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Kontamineringar som vi tog upp på föregående sida förekommer i alla tryck-
luftsanläggningar, vare sig man har en oljesmord eller en oljefri kompressor. 
På detta uppslag presenterar vi de produkter som finns för att bli av med 
kontamineringarna och vilken som gör vad.

Snabbguide till borttagning av kontaminering
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Ingen kontakt

Kontakt

Ingen kontakt
(hög risk)

Sterilfilter

Sterilfilter

Kompressorrummet Slutanvändning

Adsorptionstork
-40°C 

OVR

WS
AO AA

AR

Kompressor Tryckluftsbehållare

Rekommenderade gränsvärden är: 

Högre säkerhet krävs om tryckluften kommer i direkt kontakt med livsmedlet. 
Utan tillräcklig efterbehandlingsutrustning ökar risken för t.ex. mikroorganismer 
eller kontaminering som försämrar eller förstör slutprodukten. 

AR

Hur ska jag kunna kontrollera min tryckluft?
För att få reda på kvalitén på tryckluften du har idag samt att få den till 
rekommenderade nivåer behövs en inventering av kompressoranläggningen. 
Genom att läsa tidigare sidor vet vi vilka kontamineringar som kommer in i 
anläggningen, vi vet även hur vi får bort dessa. 

Hur uppfylls den rekommenderade nivån?
Det finns rekommendationer, både ifrån nationella och internationella 
organisationer som exempelvis BRC (British Retail Consortium), 
angående tryckluften och nivåer.

Rekommendationerna delas upp i tre olika nivåer:

1. Kontakt
Luft som kommer i direkt kontakt med ingredienser, färdig mat eller dryck, 
paketeringsmaterial, förvaringsbehållare och produktionsmaskiner.

2. Ingen Kontakt
Luft som aldrig ska komma i kontakt med ingredienser, färdig mat eller dryck, 
paketeringsmaterial, förvaringsbehållare och produktionsmaskiner.

3. Ingen Kontakt (Hög Risk)
Luft som inte är meningen att komma i kontakt med ingredienser, färdig mat 
eller dryck, paketeringsmaterial, förvaringsbehållare och produktionsmaskiner 
men som oavsiktligt gör det.

”Egenkontroll” av 
tryckluft – en framtida 
standard.”
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Sterilfilter

Adsorptionstork
-40°C

Kompressorrummet Slutanvändning

Kyltork
+3°C 

OVRKompressor Tryckluftsbehållare

Rekommenderad
luftkvalitet

Fasta partiklar
maximalt antal partiklar per m3

Tryckdaggpunkt Olja ISO8573.1:2010  
 (inkl. ånga)  
 

Kontakt

Ingen kontakt

Ingen kontakt 
(Hög risk)

0,1 - 0,5 micron 0,5 - 1 micron 1 - 5 micron

 100.000 1000 10 

 100.000 1000 10 

 
 100.000 1000 10 

-40oC  <0.01 mg/m3 Klass 1.2.1 

+3oC  <0.01 mg/m3 Klass 1.4.1 

-40oC  <0.01 mg/m3 Klass 1.2.1 

Rekommenderad
luftkvalitet

Fasta partiklar Tryckdaggpunkt Olja (inkl. ånga)

Kontakt

Ingen kontakt

Ingen kontakt 
(Hög risk)

Oil-X Evolution klass AO + AA Adsorptionstork -40°C  

  Kyltork +3°C      
    

  Adsorptionstork -40°C  

Vilket innebär att följande efterbehandlings utrustning behövs:

eller

Oil-X Evolution klass AR + AAR
(för torra partiklar)

 

Ingen kontakt

Kontakt

Ingen kontakt
(hög risk)

P.g.a att tryckluft är en kontaminering bör denna ingå i egenkontroll och systematiskt arbetas 
med i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Denna egenkontroll av tryckluft 
är en framtida standard som fler och fler branschorganisationer skriver med i underlag och 
riktlinjer.
 
För att få sin anläggning inom gränserna behövs oftast inte en helt ny kompressoranläggning. 
Jämför man kostnaden för ett produktionstopp eller att få en produkt återkallade p.g.a dålig 
kvalité, så är en investering i efterbehandling inte stor. Vanligtvis så kan det ofta räcka med ett 
filter. 
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klass AO + AA + OVR
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Rekommenderade gränsvärden är: 

Högre säkerhet krävs om tryckluften kommer i direkt kontakt med livsmedlet. 
Utan tillräcklig efterbehandlingsutrustning ökar risken för t.ex. mikroorganismer 
eller kontaminering som försämrar eller förstör slutprodukten. 

AR

Hur ska jag kunna kontrollera min tryckluft?
För att få reda på kvalitén på tryckluften du har idag samt att få den till 
rekommenderade nivåer behövs en inventering av kompressoranläggningen. 
Genom att läsa tidigare sidor vet vi vilka kontamineringar som kommer in i 
anläggningen, vi vet även hur vi får bort dessa. 

Hur uppfylls den rekommenderade nivån?
Det finns rekommendationer, både ifrån nationella och internationella 
organisationer som exempelvis BRC (British Retail Consortium), 
angående tryckluften och nivåer.

Rekommendationerna delas upp i tre olika nivåer:

1. Kontakt
Luft som kommer i direkt kontakt med ingredienser, färdig mat eller dryck, 
paketeringsmaterial, förvaringsbehållare och produktionsmaskiner.

2. Ingen Kontakt
Luft som aldrig ska komma i kontakt med ingredienser, färdig mat eller dryck, 
paketeringsmaterial, förvaringsbehållare och produktionsmaskiner.

3. Ingen Kontakt (Hög Risk)
Luft som inte är meningen att komma i kontakt med ingredienser, färdig mat 
eller dryck, paketeringsmaterial, förvaringsbehållare och produktionsmaskiner 
men som oavsiktligt gör det.

”Egenkontroll” av 
tryckluft – en framtida 
standard.”
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maximalt antal partiklar per m3

Tryckdaggpunkt Olja ISO8573.1:2010  
 (inkl. ånga)  
 

Kontakt

Ingen kontakt

Ingen kontakt 
(Hög risk)

0,1 - 0,5 micron 0,5 - 1 micron 1 - 5 micron

 100.000 1000 10 

 100.000 1000 10 

 
 100.000 1000 10 

-40oC  <0.01 mg/m3 Klass 1.2.1 

+3oC  <0.01 mg/m3 Klass 1.4.1 

-40oC  <0.01 mg/m3 Klass 1.2.1 

Rekommenderad
luftkvalitet

Fasta partiklar Tryckdaggpunkt Olja (inkl. ånga)

Kontakt

Ingen kontakt

Ingen kontakt 
(Hög risk)

Oil-X Evolution klass AO + AA Adsorptionstork -40°C  

  Kyltork +3°C      
    

  Adsorptionstork -40°C  

Vilket innebär att följande efterbehandlings utrustning behövs:

eller

Oil-X Evolution klass AR + AAR
(för torra partiklar)

 

Ingen kontakt

Kontakt

Ingen kontakt
(hög risk)

P.g.a att tryckluft är en kontaminering bör denna ingå i egenkontroll och systematiskt arbetas 
med i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Denna egenkontroll av tryckluft 
är en framtida standard som fler och fler branschorganisationer skriver med i underlag och 
riktlinjer.
 
För att få sin anläggning inom gränserna behövs oftast inte en helt ny kompressoranläggning. 
Jämför man kostnaden för ett produktionstopp eller att få en produkt återkallade p.g.a dålig 
kvalité, så är en investering i efterbehandling inte stor. Vanligtvis så kan det ofta räcka med ett 
filter. 
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Service i hela landet: 020-78 80 00 • www.granzow.se 

Försäljning: Enköping 0171-47 80 00 • Stockholm 08-744 41 10
Göteborg 031-21 00 43 • Malmö 040-23 40 53

Jönköping 036-12 05 06 • Kalmar 0480-49 03 03

Granzow AB - svensk tryckluftspartner 
Granzow AB tillhör en privatägd koncern med etableringar i de 
skandinaviska länderna och i USA. I Sverige har vi varit verksamma inom 
tryckluftsbranschen sedan 1968.

ISO 14001
Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att kvalitets- 
och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete. 

Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders trycklufts-
produktion igång och samtidigt utföra upp-
draget med utgångspunkt från högt 
ställda kvalitets- och miljökrav.

Komprimerad luft inom 
livsmedelsindustrin

Riktlinjer och lösningar
för produktion,

torkning och
filtrering av tryckluft.

Tillverkning av egen kvävgas
Granzow har specialiserat sig på att leverera 
kompletta anläggningar för kvävgasproduk-
tion. Ofta balkramsmonterade och färdiga för 
drifttagning vid leverans. En typisk anläggning 
kan bestå av tryckluftskompressor, generator, 
boosterkompressor och lagringskärl för den 
producerade gasen. Vi har fler företag inom 
livsmedelsindustrin t.ex. Lagerbergs Kyckling 
samt Kahls Kaffe som tillverkar sin egen 
kvävgas till förpackning av sina produkter.

GO
DKÄND

E941
LIVSMEDELSK

VÄVGAS

Kvävgas från Granzow kvävgas-
generator är oberoende testad 

och är tredjepartsvaliderad som 
godkänd livsmedelskvävgas E941.


