
Träffa oss på Industrimässorna i Stockholm 10-11 oktober

Passa på att träffa oss på Industrimässorna i monter A:07. På mässan kan ni se några av våra nyheter
och prata med oss om energieffektiv tryckluft- och kvävgasproduktion. Nedanför finns ett axplock av vad
vi kommer att ha för visning i vår monter.

Välkomma!

Digital inbjudan/biljett hämtar du här!

Boge C-serien - effektiv komprimering
Boge C4 till C30 är en komplett serie kompressorer
som kännetecknas av hög energieffektivitet i kombination med
mycket låg ljudnivå. C-serien är förpackad i ett ytterst kompakt och
utrymmesbesparande format, allt för smidig installation. Serien
omfattar on/off samt varvtalsstyrda kompressorer mellan 3 till 22kW
och finns i utförande med integrerad kyltork,
värmeåtervinningssystem mm.

På plats i vår monter finns en varvtalsstyrd C30F, 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

http://www.easyfairs.com/sv/industrimaessorna-stockholm-2017/industrimaessorna-stockholm-2017/utstaellare-innovationer-produkter/utstaellarkatalog/stand/688619/
http://www.easyfairs.com/sv/industrimaessorna-stockholm-2017/industrimaessorna-stockholm-2017/utstaellare-innovationer-produkter/utstaellarkatalog/stand/688619/
http://www.granzow.se/upload/images/Industrim%25C3%25A4ssorna-Stockholm%25202017%2520-%2520Granzow.pdf


- Mindre slitage
- Längre livslängd

Läs mer om C-serien 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!

CDAS/OFAS - nya effektiva
adsorptionstorkar
Dom 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

http://www.granzow.se/produkter/kompressorer/oljesmorda-skruvkompressorer/c-serien-2-2---22-kw/
http://www.granzow.se/produkter/kvavgasgeneratorer/nitrosource/
http://www.granzow.se/produkter/kvavgasgeneratorer/nitrosource/
http://www.granzow.se/produkter/kvavgasgeneratorer/nitrosource/
http://www.granzow.se/nyheter/nyhet/nya-effektiva-adsorptionstorkar-fran-granzow!/
http://www.granzow.se/produkter/filter/tryckluftsfilter/


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

Med den nya filterserien har vi även tagit fram ett riktigt bra
erbjudande där vi erbjuder kraftigt reducerade priser när du byter ut
gamla filter till den nya serien.

Kontakta oss för mer information!

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

http://www.granzow.se/produkter/filter/tryckluftsfilter/
https://www.granzow.se/newsletter-unsubscribe/18/0/

