
Granzow firar 50 år!
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.

Träffa oss på Underhållsmässan 13-16 mars - Svenska
mässan i Göteborg

Passa på att träffa oss på Underhållsmässan i monter A04:14. På mässan kan ni se några av våra
nyheter och prata med oss om energieffektiv tryckluft- och kvävgasproduktion. Ett axplock av vårt



sortiment kommer att visas i vår monter.

Mässerbjudande!
Granzow fyller 50 år!
Våra tio första besökare varje dag i vår monter A04:14, 
får välja mellan en matchtröja eller en fotboll.
Klicka här! Skriv ut och ta med erbjudandet

Välkomma!

Digital inbjudan hämtar du här!

Kostnadsfri biljett registrerar du här!

 

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!

NITROSource -
Kvävgasgeneratorer för en
smartare produktion

Effektiv produktion
Lägre kostnader
Resursoptimering
Din säkerhet

Med en kvävgasgenerator producerar du kvävgas med rätt
renhet, till rätt volym och med det tryck som din produktion
kräver.

Läs mer om NITROSource här!

https://www.granzow.se/upload/images/M%C3%A4ssor/M%C3%A4sserbjudande%20-%20Matchtr%C3%B6ja.pdf
http://uso.svenskamassan.se/catInvitation/default.aspx?&ExInviteId=1621&Lang=SE
https://underhall.se/hem/entrebiljett/
http://www.granzow.se/produkter/kompressorer/oljesmorda-skruvkompressorer/c-serien-2-2---22-kw/
http://www.granzow.se/produkter/kompressorer/oljesmorda-skruvkompressorer/c-serien-2-2---22-kw/
http://www.granzow.se/produkter/kompressorer/oljesmorda-skruvkompressorer/s-4-serien-110---160kw/
http://www.granzow.se/produkter/kvavgasgeneratorer/nitrosource/
http://www.granzow.se/produkter/kvavgasgeneratorer/nitrosource/
http://www.granzow.se/produkter/kvavgasgeneratorer/nitrosource/


CDAS/OFAS - nya effektiva
adsorptionstorkar
De nya 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 nya adsorptionstorkar här!

Ny Filterserie
Nu lanserar vi på Granzow AB en ny filterserie!
Den nya filterserien Oil-X tar ytterligare ett steg i utvecklingen inom
tryckluftsfilter.

 Marknadens lägsta tryckfall
10-års garanti
3:e parts validerade filter för att garantera kvalitén

Läs mer om den nya filter-serien här!

Bauer högtryckskompressorer för
industri
Den nya Mini-Verticus & Verticus-serien har satt
standarden för framtida stationära
högtryckskompressorer.  Bauer kombinerar sina väl
beprövade kompressorblock av hög kvalitet med nya
innovationer och modern design! 
Mini-Verticus & Verticus finns i storlekar från 3 till 15 kW för
komprimering av luft/kvävgas upp till 500 bar, och komprimering
av Helium/Argon upp till 350 bar.
Båda serierna använder ett kompressorblock av industrikvalitet
som är konstruerad och dimensionerad för att klara kontinuerlig
drift under tuffa förhållanden.

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

http://www.granzow.se/produkter/adsorptionstorkar/cdas-ofas-0-9---5m--min/
http://www.granzow.se/produkter/adsorptionstorkar/cdas-ofas-0-9---5m--min/
http://www.granzow.se/produkter/adsorptionstorkar/cdas-ofas-0-9---5m--min/
http://www.granzow.se/produkter/filter/tryckluftsfilter/
http://www.granzow.se/produkter/filter/tryckluftsfilter/
http://www.granzow.se/produkter/filter/tryckluftsfilter/
http://www.granzow.se/produkter/hogtryckskompressorer/industrikompressorer/
http://www.granzow.se/produkter/hogtryckskompressorer/industrikompressorer/


Klicka här för Pressmeddelande på den nya Bauer-serien 
Läs mer om den nya Bauer-serien här!

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

https://www.granzow.se/upload/images/Pressmeddelande/Pressmeddelande%20MV-V_Industri_Ny%20modell.pdf
http://www.granzow.se/produkter/hogtryckskompressorer/industrikompressorer/
https://www.granzow.se/newsletter-unsubscribe/24/0/

