
EO-serien – Tyst oljefri komprimering
Boges oljefria scrollkompressorer bygger på ett modulkoncept med
1 - 4 scrollenheter som effektivt matchar det tryckluftsbehov som
finns hos användaren. Genom sin kompakta design så tar
enheterna upp minimal golvyta samtidigt som den får plats genom
en vanlig dörröppning. EO-serien är ett bra val för t.ex. ljudkänsliga
miljöer samt applikationer där hög tryckluftskvalitet krävs.

Kompressorserien finns i storlekar mellan 4 - 22kW med
standardtryck 8 och 10 bar, och kapaciteter från 0,41m³/min till
2,48m³/min. Modellerna kan även fås med integrerad kyltork samt i
tankmonterat utförande.

Läs mer här!

Bauer högtryckskompressorer och
booster för industri
Den framgångsrika serien Poseidon Edition har nu utökats 
med kompressorer och boosters för industriell drift, PE-VE Industri.

Enligt kunders önskemål har man tagit fram en modell med
ett något enklare chassi. Tillsammans med huvudkomponenter från
premiumserien, har man fått fram en modell som kombinerar hög
kvalitet och ett attraktivt pris. Serien har ett kompressorblock
konstruerad för kontinuerlig drift och med en livslängd på 30 000
timmar. Finns i både öppet och ljuddämpat utförande.

Granzow AB är ensam distributör för Bauer högtryckskompressorer
på den Svenska marknaden sedan 1993.

Klicka här för Pressmeddelande för den nya Bauer-serien.
Läs mer om den nya Bauer-serien här!
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Granzow Processfiltrering
Med vår starka samarbetspartner Parker har vi utökat vårt
sortiment med Processfiltrering. Med det breda produktutbudet till
livsmedel, läkemedel samt industrin kan vi säkerhetsställa just din
applikation till de nivåer som krävs. 

Mer information om Processfiltrering hittar du här!

 

Ny produktansvarig säljare för
Gasgenerering
Tomas Åhrberg har rekryterats till tjänsten som produktansvarig
säljare för Gasgenerering. Tomas har tidigare erfarenheter som
industrisäljare mot olika segment. Han kommer närmast från
Oilquick där han jobbat med olika lösningar inom hydraulik. 

Tomas ser positivt på möjligheterna hos Granzow.
-Det skall bli kul att få börja arbeta på Granzow som jag upplever
vara ett familjärt företag med högt i tak och som haft en fin
utveckling senaste åren, säger Tomas Åhrberg.

Vi har kvävgas för industrin med ett brett sortiment. 
Kontakta oss idag!

Tomas Åhrberg 010-155 74 92
tomas.ahrberg@granzow.se

Läs mer om kvävgas!

 

 

Riskanalys - Arbetsgivarens ansvar
Sedan 2002 finns ett lagkrav från Arbetsmiljöverket om att alla
trycksatta anordningar skall genomgå en riskbedömning. Denna
bedömning har till syfte att definiera och eliminera alla tänkbara
orsaker som kan leda till en person-, miljö- eller egendomsskada.
För att riskbedömningen skall kunna utföras, krävs kunskap och
insikt i ett antal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis
2017:3 rörande användning och kontroll av trycksatta anordningar,
samt 2005:2 och 2005:3 som berör tillverkning och besiktning av
trycksatta anordningar.

Granzow har utvecklat ett eget system för riskanalys som gör
att vi på ett effektivt sätt kan inventera och riskbedöma er
tryckluftsanläggning.
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Kontakta oss på 0171-47 80 00 för mer information!

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