
Granzow - en komplett
tryckluftspartner
För oss på Granzow är en tryckluftsanläggning mycket mer än
leveransen av en kompressor. Vi vet betydelsen av kvalitet, där
varje enskild komponent i slutändan är lika med det
sammanlagda resultatet - god och effektiv tryckluftsproduktion.
Vi hjälper dig som kund med framtagning av skräddarsydda
helhetslösningar med allt från förstudie och dimensionering till
installation och service. På detta sätt ser vi till att optimera din
tryckluftsproduktion.

Nedan finns ett axplock på produkter och tjänster som vi på
Granzow kan erbjuda er.

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

Peter Jansson, försäljningschef

Boge S-4 - Ny effektiv
kompressorserie!
Nu kommer fjärde generationen skruvkompressorer av Boges
framgångsrika S-serie. Fokus under utvecklingsarbetet av den
nya S-4 serien har legat på energieffektivitet, låg ljudnivå och
servicevänlighet. Genom omfattande förbättringar som t.ex. ett
vidareutvecklat skruvpaket, en ny effektiv design för
oljeseparering och ljuddämpande åtgärder med optimerat
kylluftsflöde och radialfläkt har Boge skapat en kompressor i
marknadens absoluta framkant. 

Läs mer om nya S-4 här!

Antares hybridtork - marknadens
mest effektiva torklösning

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


Tack vare teknologin i Antares-torken med två olika torklösningar i
en produkt har flera fördelar gentemot mer traditionella torkar
kunnat uppnås. Kombinationen av kyltork och adsorptionstork ger
fördelar såsom en betydligt mindre mängd torkmedel (80%) och
lågt purgeluftsflöde (3,5%). I kombination med en
daggpunktsstyrning som dessutom kan styras automatiskt mot
utomhustemperaturen, är Antares-serien marknadens mest
energieffektiva torklösning samtidigt som servicekostnaden år låg.
Dessutom ingår filter i alla storlekar!

Här hittar du mer information om Antares!

Maximal driftsäkerhet med Granzow
Serviceavtal!
Vårt servicekoncept är framtaget med största fokus på att hålla
högsta driftsäkerhet på din anläggning. Förebyggande underhåll i
rätt tid ger en stor trygghet för dig som kund, med minskade
kostnader för service, reparationer och driftstopp.

Ett serviceavtal med Granzow höjer din driftsäkerhet samtidigt som
du får en planerad driftsekonomi med full överblick då avtalen
inkluderar allt servicematerial, arbetstid och resekostnader. Tveka
inte att kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa just dig.

Läs mer om Granzow Service här!

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