
Tryckluftskvalité efter era behov!
Tryckluften är en viktig del hos många, men alla applikationer har
olika krav och behov av efterbehandling, allt är beroende på vad
tryckluften ska användas till.

Vi på Granzow har ett brett sortiment av efterbehandlingsutrustning
till alla nivåer och applikationer.

Genom samarbete med marknadsledande tillverkare har vi
marknadsledande produkter och lång erfarenhet så vet vi vad som
krävs för att skapa rätt tryckluftskvalité till rätt applikation.

Kampanj AD-torkar
Vintern börjar närma sig och temperaturen sjunker i vårt avlånga
land. Om man har tryckluft som går utomhus kan man få problem
med isproppar i systemet om tryckluften inte är torkad på rätt sätt.
Vi har därför tillsammans med vår leverantör en kampanj fram till
årsskiftet på AD-torkar.

Se vårt sortiment här!

Vi har även en nyhet med AD-torkar specifikt till Livsmedel-, dryck
och läkemedelsmarknaden som motsvarar dom krav som finns.

Läs mer om denna produkt här!

För att ta del av erbjudandet, kontakta vår distriktssäljare.

Boge C-2
Boges C-serie har under många år varit en populär storsäljare 
på den svenska marknaden. Nu kommer ersättaren, C-2 serien. 
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Med den nya serien har effektivitet och ljudnivå förbättrats 
samtidigt som flexibilitet och servicevänlighet ökat. 

Till att börja med omfattar serien storlekar mellan 11 – 22kW, i
on/off eller frekvensstyrt utförande med möjlighet till tankmontage
och integrerad kyltork.

Läs mer om C-2 serien här!

CDAS/OFAS - Effektiva
adsorptionstorkar
De energieffektiva torkarna kommer i två olika utförande:

CDAS - Clean dry air system
Standard ad-tork med daggpunkter från Pdp -20°C - -70°C.
Kommer som standard utrustad med 3st filter samt
daggpunktsstyrning.

OFAS-Oil free air system 
Samma utförande som ovan men med ett extra kolftorn
för klass 0 oljefri luft.

CDAS/OFAS kommer i storlekar med kapaciteter 
från 0,92m³/min - 5m³/min samt med daggpunkter 
från Pdp -20°C - -70°C.

Läs mer om våra adsorptionstorkar här!

Serviceavtal - En trygghet för dig som
kund

Lägre totalkostnad
Planerad driftsekonomi
Lägre energiförbrukning
Möjlighet till förlängd garanti 
Levande avtal
Prioriterad kund
Kontinuerlig kontroll av tryckluftsanläggningen

Vill ni teckna ett serviceavtal eller prata mer om fördelarna?
Kontakta vår produktansvarige säljare: 
Anders Leijon 
Tel: 0171-478016
Mail: serviceavtal@granzow.se
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Om du inte vill ha fler utskick från oss - klicka här för att avregistrera dig.
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