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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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Nyhet! Bauer Poseidon Edition PE-MVE 
Den framgångsrika serien Poseidon Edition har nu 
utökats men en Mini-Verticus modell, PE-MVE 
 
Enligt kunders önskemål har man tagit fram en modell  
med ett något enklare chassi och startutrustning. 
         Tillsammans med huvudkomponeter från  
premiumserien, har man fått fram en modell som  
kombinerar hög kvalitet, låg ljudnivå, kompakt storlek  
och ett attraktivt pris. 
 
 Möjliga tillval: 
- 2st fyllnadsuttag 300 bar 
- Filtersystem P42 
- Securus filterövervakning 
 
Nya modeller: 
- PE250-MVE Kapacitet 250 lit/min 
- PE300-MVE Kapacitet 300 lit/min 

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  
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. 

Granzow - inte bara  
högtryckskompressorer 
Granzow har inte bara högtryckskompressorer och tillbehör 
för andningsluft i vårt sortiment. 
Sedan 1988 innefattar det även lågtryckskompressorer med 
tillbehör. 
Som Sveriges största oberoende leverantör i  
tryckluftsbranschen, har vi ett stort sortiment av Skruv-, 
Kolv- och Lamellkompressorer. 
 
Vår C-serie är en kompakt skruvkompressor med kyltork, 
monterad på en luftbehållare. 

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.  Många andra tillverkare har endast 5 
års livslängd på sina slangar.                                        
Så kontrollera statusen på era slangar redan 
idag!  

Luftbehållare -  
Buffertflaska 
Får ej fyllas över angivet  
max. tryck. 
Säkerhetsventilens  
öppningstryck får ej överstiga 
behållarens/flaskans  
max. tryck. 
 

Exempel: 
Luftbehållarens max. tryck =  
300 bar 
Öppningstrycket på  
kompressorns säkerhetsventil 
får ej överstiga 300 bar.  
Krav på återkommande  
besiktning av luftbehållare  
= Vart 4:e år 
 


