
Granzow 50år!
2018 är för oss på Granzow i Sverige en milstolpe då vi fyller
50 år!

Vår historia började dock redan 1935 då Ernst Granzow startade
Köpenhamns Tryckluftsservice.

1968 startade 2.a generationen Granzow (Peter) sin svenska
verksamhet i Nässjö.
1988 förvärvades kompressorverksamheten från Bahco.
2008 tog 3:e generationen Granzow (Sune) över ägandet

All den historiken har gett oss en enorm erfarenhet och plattform att
utgå från.
Idag är vi den största oberoende tryckluftsleverantören i Sverige
och stolta att representera några av väldens ledande leverantörer
för att kunna ge dig som kund den absolut bästa lösningen.
Ända sedan starten 1935 så har service varit vårt fokus och det är
fortfarande hörnpelaren för att vara svensk tryckluftspartner.

Vi hjälper er att spara energi!
Vet ni att:
C:a 15 % av kostnaden för Din tryckluft är service. 
C:a 15 % av kostnaden för Din tryckluft är investeringen.
C:a 70 % av kostnaden för Din tryckluft är energikostnaden.

Genom att låta oss på Granzow gå igenom just er
tryckluftsanläggning så kan vi hjälpa er med att minimera dessa
kostnader samt se till att ni får en driftsäker anläggning att lita på.

Vi erbjuder att kostnadsfritt hjälpa Er med följande;
- Nuläges rapport. (Översyn av ert tryckluftssystem)
- Systemanalys. (Energimätning och behovsanalys)
(Värdet på detta uppgår till minst 5 000 kr). Erbjudandet gäller t o m
20181231.

Titta gärna på vad våra befintliga kunder tycker om oss. Läs
mer här.

https://www.granzow.se/kontakt/
https://www.granzow.se/kontakt/
https://www.granzow.se/genvagar/referenser/


Granzow Service
Service- och Eftermarknasorganisationen fortsätter att
utvecklas för att kunna förse dig som kund med bästa tänkbara
tillgänglighet och service. 
Vi arbetar aktivt med att utbilda våra tekniker både internt och
hos leverantör för att hålla en hög kvalité.

Då vi ser att behovet av våra tjänster ökar så har vi förstärkt
med ytterligare med 4st tekniker, Mats Nilsson, Johan
Segerdahl, Linus Nordmark och Erik Gusén.

På lager och logistik har vi förstärkt med Jennifer Björklund och
på tekniska support har vi förstärkning av Lars Madell.

Vi på Granzow är motiverade att arbeta hårt för att du som kund
ska kunna få Rätt kapacitet, Rätt tryck, Rätt luftkvalité och Rätt
service.

FDA godkänd AD-tork
Det har tagits ännu ett steg i utvecklingen av de nya
adsorptionstorkarna från Granzow.

Modellen OFAS FBP är specifikt framtagen för att möta de hårda
kraven inom livsmedel, bryggerier samt läkemedelsindustrin.

Enheten levereras komplett med filter samt daggpunktsstyrning och
med HMI displayen kan man lätt få kontroll av enheten.

OFAS uppfyller kraven av klass 0 (oljerestinnehåll) 
enligt ISO8573-1.

Läs mer om enheten här!

Enkel tryckluftsproduktion med
Granzow Total
Ibland kan en investering i ny kompressoranläggning kännas som
ett stort ekonomiskt åtagande. 
Granzow Total är ett helhetskoncept framtaget för att förenkla
tryckluftsproduktionen och inkluderar såväl hårdvara som underhåll.
Detta görs till en fast månadskostnad utan tillkommande
överraskningar, allt för att ni som kund ska kunna fokusera på er
produktion. Försörjningen av tryckluft sköter Granzow AB! 

Granzow Total är ett löpande hyresavtal under 60 månader;

Ekonomiskt 
Då vi jobbar med några av marknadens ledande tillverkare av

https://www.granzow.se/service-tjanster/
https://www.granzow.se/service-tjanster/
https://www.granzow.se/produkter/adsorptionstorkar/ofas-0-9-5m--min-food-bev-pharma/
https://www.granzow.se/produkter/adsorptionstorkar/ofas-0-9-5m--min-food-bev-pharma/
https://www.granzow.se/produkter/adsorptionstorkar/ofas-0-9-5m--min-food-bev-pharma/
https://www.granzow.se/produkter/granzow-total/granzow-total/
https://www.granzow.se/produkter/granzow-total/granzow-total/


kompressorer och tillbehör så är du alltid garanterad att få tillgång
till energieffektiva lösningar.
Fast månadskostnad gör det lättare att budgetera.
Använd utrustningen istället för att äga den.
Ni binder inget eget kapital.

Flexibelt
Anpassa och uppgradera din utrustning under avtalstiden.

Säkert och riskfritt
Utrustning och fullservice ingår.
Ni kan fokusera på er tillverkning, Granzow tar hand om tryckluften.

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

https://www.granzow.se/newsletter-unsubscribe/30/0/

