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Säljchefen har ordet
Vi inte bara kan hjälpa våra kunder utan vi vill.
En nyligen genomförd undersökning visar att drygt 80% av
landets säljare är nöjda med sitt yrkesval – och det är väl inte
så konstigt – försäljning handlar ju om att hjälpa våra kunder.

Det kostar pengar att producera tryckluft – vi kan minimera
denna kostnad åt våra kunder med energibesparingar och
andra åtgärder. Ett exempel är vår nya varvtalsreglerade
kompressor C16F vilken även ingår i vår kampanj fram till nyår
på varvtalsstyrda kompressorer, se info nedan och på vår
hemsida.

När kunden handlar en produkt av Granzow så levererar vi inte
bara produkten utan kunden får dras med att vi också kommer
med förslag till förbättringar.

Kontakta gärna någon av våra trevliga medarbetare så hjälper
vi Er, klicka här!

Peter Jansson
Säljchef

C16F- ny energieffektiv kompressor
i C-serien!
Boges C-serie har länge varit en storsäljare för oss på
Granzow. Serien har nu kompletterats med ytterligare en
varvtalsstyrd skruvkompressor, C16F.

Den nya C16F är på 11kW och kännetecknas av hög
energieffektivitet i kombination med mycket låg ljudnivå. Som
med övriga C-serien är allt förpackat i ett ytterst kompakt och
utrymmesbesparande format. Denna modell kompletterar C-

http://www.granzow.se/kontakt/


seriens varvtalsstyrda kompressorer som nu sträcker sig från
7,5kW till 22kW.

Fördelar med Boge varvtalsstyrning:
- Minimerad avlastad drift
- Lägre drifttryck genom minimerat tryckspann
- Anpassning efter aktuellt tryckluftsbehov
- Snabb reaktion på ändringar i tryckluftsbehov
- Skonsam drift förlänger kompressorns livslängd
- Inga höga startströmmar vid uppstart
- Mindre slitage
- Längre livslängd

Läs mer om C16F här

Granzow bidrar till Driftsäker produktionsanläggning

PrioPlastic AB är en av Sveriges ledande aktörer på marknaden för legotillverkning av vacuumformade
termoplast produkter.

Vi på Granzow har varit stolta partners till PrioPlastic AB i över 15år.

Läs mer om PrioPlastic AB, klicka här!

Läs mer om övriga referenser, klicka här!

Granzow Total – Ett helhetskoncept
Välj ”Granzow Total” och hyr en kompressor i 60 månader 
så bjuder vi på det senaste inom tryckluftsteknik. 
Du fokuserar på Din verksamhet, Granzow fokuserar på Din
tryckluft!
Ny utrustning, låg energiförbrukning, hög driftsäkerhet, 
uppgraderingsbart, flexibelt, riskfritt, binder inget kapital.

Läs mer här!

SPE kyltorkar, nu ännu mer

http://www.granzow.se/nyheter/
https://www.granzow.se/upload/images/Kundcase/Prioplastic.pdf
http://www.granzow.se/genvagar/referenser/
https://www.granzow.se/upload/images/Granzow%20Total/GRA_Total_2016_produktblad_print.pdf


energieffektiv!
Granzow kyltorksserie SPE har tagit ett steg till i utvecklingen
och släpper nu ett tillbehör till nya modeller.
Energitillbehöret går att beställa tillsammans med kyltorkar från
SPE026 (2,6m³/min).

Kyltorken utrustas med en avancerad styrning som känner av
belastningen i kyltorken och ackumulerar kylan i
aluminiumpaketet. Detta innebär mindre belastning av
kylkompressorn vid lägre förbrukning, vilket ger mindre
energiåtgång.

Man har samtidigt utökat SPE serien med 2 modeller SPE080
(8m³/min) & SPE100 (10m³/min).

Läs mer om SPE-serien här!

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