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Service & underhåll 
En viktig del i vårt koncept som totalleverantör och partner, 
är att kunna erbjuda kvalificerad specialisthjälp för tillsyn, 
service och underhåll av kompressorer och tryckluftsanläggningar.  
      Genom att teckna serviceavtal med oss, kommer kvalificerad service, 
rätta reservdelar, effektiva rutiner och löpande  
dokumentation att garantera  
en säkrare drift och 
 användning för att  
distribuera  
ren andningsluft  
till rökdykare. 
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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, då 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?!  

 

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. 

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 förorsaka personskada. 
För att riskbedömningen skall kunna utföras krävs kunskap 
och insikt i ett antal av dessa 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. 

Snabbkoppling för flaskfyllning 

För er som fyller många flaskor per år, har Bauer 
en snabbkoppling för flaskfyllning. 
     Med några enkla handgrepp  
ansluter man kopplingen. 
   Inget skruvande krävs  
längre och man sparar både  
tid och handleder. 
Passar på både enkelflaskor  
och dubbelflaskor. 
   
 
  

Fyllnadsslangar - en färskvara 

Ni vet väl om att fyllnadsslangar skall bytas efter 
bestämda intervaller.  Bauers slangar skall bytas 
efter 10 år och är märkta med tillverkningsår. 
      Detta för att minimera risken för slangbrott. 
Alla tillverkare har inte denna utmärkta rutin och 
märkning. 
                                                  
Så kontrollera statusen på era                      
slangar redan idag!  
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