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Certifierad tryckluftsservice 

 En personlig serviceorganisation 
Granzow erbjuder en personlig serviceorganisation och vi har en bred kunskap 
inom tryckluftskvalitet. 
     Genom vår engagerade personal erbjuder vi kunskap och utbildning för att 
stärka intresset och medvetenheten av din tryckluft hos dig som kund. 

 Serviceavtal 
Många av våra kunder väljer Granzow Serviceavtal.  För att ge full  
överblick kring ekonomi och driftsäkerhet, bygger ett serviceavtal på en  
kontinuerlig service, inkluderat allt servicematerial, arbetstid och resekostnader.                           
      Som avtalskund hos Granzow är du alltid en prioriterad kund. 

 Luftkvalitet 
Eftersom en bra luftkvalitet är viktigt för er, hjälper vi er att kontrollera så att 
andningsluften uppfyller kraven enligt standarden för dykluft EN12021. 
      Vi testar luftkvaliteten från kompressorn och vi kan ge er ett  
svar direkt på plats. 

 ISO 14001 
Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att  

   kvalitets- och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete.     
    Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders  
    tryckluftsproduktion igång och samtidigt utföra  
    uppdraget med utgångspunkt från högt ställda  
    kvalitets- och miljökrav. 
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Bauer Mini-Verticus-Verticus - Nästa generation!  
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!  
Under designarbetet har fokus varit på ergonomi, göra användningen så enkel som möjligt, minska ljudnivån  
och öka effektiviteten.  
Verticus finns i storlekar från 11 till 15 kW. Mini-Verticus är mer kompakt och finns upp till 7,5 kW.  
Den nya extremt kompakta Mini-Verticus modellen har ökat kapaciteten på toppmodellen med  
över 25 procent till 320 l/min.  

 Ny modern design 

 Mini-Verticus - Nu även i öppet utförande 

 Den ljuddämpade modellen nu ännu tystare jämfört med tidigare modeller  

 Mini-Verticus nu med en kapacitet upp till 320 lit/min 

 B-Drain - Ny modell på kondensavtappning, tystare, 
      mindre förluster och en inbyggd kondenstank med nivågivare  

 Oljenivåövervakning (tillval) 
 
 

 
Mini-Verticus - Super Silent 
 

 4-7,5 kW 
 150-320 lit/min 
 225 / 330 bar  

Verticus - Super Silent 
 

 11-15 kW 
 450-680 lit/min 
 225 / 330 bar  

Bauer Mini-Verticus-Verticus - Nya tillval  
 
 B-App - Ny App för fjärrstyrning och övervakning 
 

Den nya appen kommunicerar med kompressorn med hjälp  
av Wi-Fi.  Det ger en enkel och direkt åtkomst till funktioner  
i kompressorns kontrollpanel B-Control Micro.   
Du kan enkelt avläsa:  
Drifttryck, temperatur, tid kvar till 
service m.m. samt även fjärrstyra 
din kompressor. 
B-App erbjuder även ytterligare 
funktioner:  Produktspecifika  
nyheter, videos och även ett  
verktyg för att beräkna  
filterpatronens livslängd vid olika 
förhållanden. 
B-App finns att ladda ner gratis i 
App Store och Google Play, men  
Wi-Fi enheten är ett tillval. 
 

  
 
 B-Detection Plus - Kontinuerlig mätning av samtliga  
värden enligt EN12021:2014 
 

Med det unika tillvalet B-Detection Plus mäts  
luftkvaliteten kontinuerligt enligt samtliga värden  
enligt EN12021:2014. Vid förhöjda värden, larmar/stannar  
kompressorn och ingen dålig luft risker att komma ut i ert 
system. Dom värden som indikeras är: 
 O2 - Syre 
 CO2 - Kolmonoxid 
 CO - Koldioxid 
 H2O - Vatten 
 Oil - Olja  

B-Safe - För säker fyllning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauer B-Safe för säker fyllning av flaskor. 
Det sprängsäkra skåpet skyddar användaren för 
maximal säkerhet under fyllningsprocessen. 
Vid en eventuell sprängning av en dykarflaska 
frigörs  enorma krafter som kan orsaka både 
personskador och skador på egendom. 
Denna typ av sprängsäkert skåp är sedan flera år 
ett lagkrav i flera Europeiska länder.   
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Certifierad tryckluftsservice 

 En personlig serviceorganisation 
Granzow erbjuder en personlig serviceorganisation och vi har en bred kunskap 
inom tryckluftskvalitet. 
     Genom vår engagerade personal erbjuder vi kunskap och utbildning för att 
stärka intresset och medvetenheten av din tryckluft hos dig som kund. 

 Serviceavtal 
Många av våra kunder väljer Granzow Serviceavtal.  För att ge full  
överblick kring ekonomi och driftsäkerhet, bygger ett serviceavtal på en  
kontinuerlig service, inkluderat allt servicematerial, arbetstid och resekostnader.                           
      Som avtalskund hos Granzow är du alltid en prioriterad kund. 

 Luftkvalitet 
Eftersom en bra luftkvalitet är viktigt för er, hjälper vi er att kontrollera så att 
andningsluften uppfyller kraven enligt standarden för dykluft EN12021. 
      Vi testar luftkvaliteten från kompressorn och vi kan ge er ett  
svar direkt på plats. 

 ISO 14001 
Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att  

   kvalitets- och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete.     
    Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders  
    tryckluftsproduktion igång och samtidigt utföra  
    uppdraget med utgångspunkt från högt ställda  
    kvalitets- och miljökrav. 
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Bauer Mini-Verticus-Verticus - Nästa generation!  
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!  
Under designarbetet har fokus varit på ergonomi, göra användningen så enkel som möjligt, minska ljudnivån  
och öka effektiviteten.  
Verticus finns i storlekar från 11 till 15 kW. Mini-Verticus är mer kompakt och finns upp till 7,5 kW.  
Den nya extremt kompakta Mini-Verticus modellen har ökat kapaciteten på toppmodellen med  
över 25 procent till 320 l/min.  

 Ny modern design 

 Mini-Verticus - Nu även i öppet utförande 

 Den ljuddämpade modellen nu ännu tystare jämfört med tidigare modeller  

 Mini-Verticus nu med en kapacitet upp till 320 lit/min 

 B-Drain - Ny modell på kondensavtappning, tystare, 
      mindre förluster och en inbyggd kondenstank med nivågivare  

 Oljenivåövervakning (tillval) 
 
 

 
Mini-Verticus - Super Silent 
 

 4-7,5 kW 
 150-320 lit/min 
 225 / 330 bar  

Verticus - Super Silent 
 

 11-15 kW 
 450-680 lit/min 
 225 / 330 bar  

Bauer Mini-Verticus-Verticus - Nya tillval  
 
 B-App - Ny App för fjärrstyrning och övervakning 
 

Den nya appen kommunicerar med kompressorn med hjälp  
av Wi-Fi.  Det ger en enkel och direkt åtkomst till funktioner  
i kompressorns kontrollpanel B-Control Micro.   
Du kan enkelt avläsa:  
Drifttryck, temperatur, tid kvar till 
service m.m. samt även fjärrstyra 
din kompressor. 
B-App erbjuder även ytterligare 
funktioner:  Produktspecifika  
nyheter, videos och även ett  
verktyg för att beräkna  
filterpatronens livslängd vid olika 
förhållanden. 
B-App finns att ladda ner gratis i 
App Store och Google Play, men  
Wi-Fi enheten är ett tillval. 
 

  
 
 B-Detection Plus - Kontinuerlig mätning av samtliga  
värden enligt EN12021:2014 
 

Med det unika tillvalet B-Detection Plus mäts  
luftkvaliteten kontinuerligt enligt samtliga värden  
enligt EN12021:2014. Vid förhöjda värden, larmar/stannar  
kompressorn och ingen dålig luft risker att komma ut i ert 
system. Dom värden som indikeras är: 
 O2 - Syre 
 CO2 - Kolmonoxid 
 CO - Koldioxid 
 H2O - Vatten 
 Oil - Olja  

B-Safe - För säker fyllning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauer B-Safe för säker fyllning av flaskor. 
Det sprängsäkra skåpet skyddar användaren för 
maximal säkerhet under fyllningsprocessen. 
Vid en eventuell sprängning av en dykarflaska 
frigörs  enorma krafter som kan orsaka både 
personskador och skador på egendom. 
Denna typ av sprängsäkert skåp är sedan flera år 
ett lagkrav i flera Europeiska länder.   
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Certifierad tryckluftsservice 

 En personlig serviceorganisation 
Granzow erbjuder en personlig serviceorganisation och vi har en bred kunskap 
inom tryckluftskvalitet. 
     Genom vår engagerade personal erbjuder vi kunskap och utbildning för att 
stärka intresset och medvetenheten av din tryckluft hos dig som kund. 

 Serviceavtal 
Många av våra kunder väljer Granzow Serviceavtal.  För att ge full  
överblick kring ekonomi och driftsäkerhet, bygger ett serviceavtal på en  
kontinuerlig service, inkluderat allt servicematerial, arbetstid och resekostnader.                           
      Som avtalskund hos Granzow är du alltid en prioriterad kund. 

 Luftkvalitet 
Eftersom en bra luftkvalitet är viktigt för er, hjälper vi er att kontrollera så att 
andningsluften uppfyller kraven enligt standarden för dykluft EN12021. 
      Vi testar luftkvaliteten från kompressorn och vi kan ge er ett  
svar direkt på plats. 

 ISO 14001 
Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att  

   kvalitets- och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete.     
    Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders  
    tryckluftsproduktion igång och samtidigt utföra  
    uppdraget med utgångspunkt från högt ställda  
    kvalitets- och miljökrav. 

   
   

     

Sverigeledande
på högtrycks-
Sverigeledande
på högtrycks-

kompressorerkompressorer

Räddningstjänsten Ronneby
Lars Abrahamsson
Blekingegatan 1
371 34  KARLSKRONA



Bauer Mini-Verticus-Verticus - Nästa generation!  
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!  
Under designarbetet har fokus varit på ergonomi, göra användningen så enkel som möjligt, minska ljudnivån  
och öka effektiviteten.  
Verticus finns i storlekar från 11 till 15 kW. Mini-Verticus är mer kompakt och finns upp till 7,5 kW.  
Den nya extremt kompakta Mini-Verticus modellen har ökat kapaciteten på toppmodellen med  
över 25 procent till 320 l/min.  

 Ny modern design 

 Mini-Verticus - Nu även i öppet utförande 

 Den ljuddämpade modellen nu ännu tystare jämfört med tidigare modeller  

 Mini-Verticus nu med en kapacitet upp till 320 lit/min 

 B-Drain - Ny modell på kondensavtappning, tystare, 
      mindre förluster och en inbyggd kondenstank med nivågivare  

 Oljenivåövervakning (tillval) 
 
 

 
Mini-Verticus - Super Silent 
 

 4-7,5 kW 
 150-320 lit/min 
 225 / 330 bar  

Verticus - Super Silent 
 

 11-15 kW 
 450-680 lit/min 
 225 / 330 bar  

Bauer Mini-Verticus-Verticus - Nya tillval  
 
 B-App - Ny App för fjärrstyrning och övervakning 
 

Den nya appen kommunicerar med kompressorn med hjälp  
av Wi-Fi.  Det ger en enkel och direkt åtkomst till funktioner  
i kompressorns kontrollpanel B-Control Micro.   
Du kan enkelt avläsa:  
Drifttryck, temperatur, tid kvar till 
service m.m. samt även fjärrstyra 
din kompressor. 
B-App erbjuder även ytterligare 
funktioner:  Produktspecifika  
nyheter, videos och även ett  
verktyg för att beräkna  
filterpatronens livslängd vid olika 
förhållanden. 
B-App finns att ladda ner gratis i 
App Store och Google Play, men  
Wi-Fi enheten är ett tillval. 
 

  
 
 B-Detection Plus - Kontinuerlig mätning av samtliga  
värden enligt EN12021:2014 
 

Med det unika tillvalet B-Detection Plus mäts  
luftkvaliteten kontinuerligt enligt samtliga värden  
enligt EN12021:2014. Vid förhöjda värden, larmar/stannar  
kompressorn och ingen dålig luft risker att komma ut i ert 
system. Dom värden som indikeras är: 
 O2 - Syre 
 CO2 - Kolmonoxid 
 CO - Koldioxid 
 H2O - Vatten 
 Oil - Olja  

B-Safe - För säker fyllning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauer B-Safe för säker fyllning av flaskor. 
Det sprängsäkra skåpet skyddar användaren för 
maximal säkerhet under fyllningsprocessen. 
Vid en eventuell sprängning av en dykarflaska 
frigörs  enorma krafter som kan orsaka både 
personskador och skador på egendom. 
Denna typ av sprängsäkert skåp är sedan flera år 
ett lagkrav i flera Europeiska länder.   


