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Hyr andnings-  
  luftskompressor 
        av Granzow            Riskanalys -  

Arbetsgivarens ansvar 
 
Sedan 2002 finns ett lagkrav  
från Arbetsmiljöverket att  
alla trycksatta anordningar skall 
genomgå en riskbedömning. 
   
Denna bedömning har till syfte  
att definiera och eliminera alla 
tänkbara orsaker som kan för 
orsaka personskada. 
 
För att riskbedömningen skall kunna utföras krävs kunskap och insikt i ett  
antal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis 1994:4 rörande  
tryckbärande 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 tryckluftsanläggningar. 
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Hyr din högtryckskompressor från Granzow 
och få en bekymmersfri tillgång  
av andningsluft 
 
Har du svårt att få igenom dina behov av investeringar, så kan alternativet vara att hyra en 
kompressor från Granzow. 
Hyran inkluderar även den årliga servicen och vi byter dessutom ut  
kompressorn mot en ny efter 5 år. 
Kan det bli enklare?!  

 

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 såväl 
personskador och skador på egendom. 
Denna typ av sprängsäkert skåp är sedan flera år 
ett lagkrav i flera Europeiska länder.   

Certifierad tryckluftsservice Kompromissa inte med säkerheten  
Filtersystem på alla högtryckskompressorer  
utsätts för varierande tryck och har därför en  
begränsad livslängd i antal cykler.  
      Filterhus/tryckkärl tillverkade 
i aluminium har dessutom en  
begränsad livslängd 
i tid på grund av att  
materialet åldras och  
förändras.   
Bauer rekommenderar  
att filterhus/tryckkärl  
tillverkade i aluminium  
skall bytas efter 15 år.  
 
Kontakta gärna oss för rådfrågning vad som  
gäller för just er kompressor. 

 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. 

 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. 

 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. 


