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Granzow AB 
 Erfaren tryck-

luftspartner  
sedan 1968 

 

 

ISO 14001 

Granzow  är certifierat enligt ISO 14001 vilket medför att kvalitets- och  
miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete.  Som en av de ledande 
leverantörerna i landet  har Granzow en ingående kunskap om både för 
och nackdelar med tryckluftsanvändning. Dessa kunskaper har vi som bas i 
vårt miljöarbete med målsättningen att erbjuda våra kunder en energisnål 
och miljövänlig tryckluftsproduktion. Ett mål som gynnar dig som  
tryckluftsanvändare, vår gemensamma miljö och även oss som leverantör.  

GRANZOW - 
Tryckluftskvalitet i 

fokus            



Nya effektiva kyltorkar 
Den nya kyltorksserien SPE från Parker Hiross  
kombinerar kvalitet och effektivitet till låga drifts-
kostnader och är samtidigt den kyltorksserien på 
marknaden som har minsta påverkan på miljön (CO2 
utsläpp). Kärnan i Serien StarlettePlus-E är en topp-
modern värmeväxlare av aluminium, en högeffektiv 
demistor av rostfritt stål vilket gör kyltorksserien till 
den serien med lägst löpande kostnader på  
marknaden.  
En annan nyhet är energibesparingsfunktionen till 
kyltorkarna med kapacitet från 2,6m³/min. 
Med detta tillbehör minskar driftkostnaderna ännu 
mer tack vare intelligent styrning av köldkretsen. 
Kyltorkarna upp till 1,8m³/min går att montera på 
vägg. 

  
 

Granzow - din servicepartner 
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 tryckluft. 

EO-serien - tyst komprimering 
Nu kommer den nya serien helt oljefria 

scrollkompressorer från Boge!  

Kompressorerna bygger på ett modulkoncept med 
1 - 4 scrollenheter som effektivt matchar det 

tryckluftsbehov som finns hos användaren.   

Styrningen sköts av den avancerade FOCUS 2.0 

panelen som förutom styrning av upp till 4 interna 

scrollenheter, även kan styra ytterligare 3  

kompressorer med vardera fyra scrollenher. Detta  

betyder att upp till 16 scrollenheter effektivt kan 

samköras för bästa effektivitet och redundans!  

 

 

Ytterligare en fördel är extremt låg ljud- och  

vibrationsnivå. Detta gör kompressorerna lämpliga 

för ljudkänsliga miljöer. Kompressorserien finns i 

storlekar mellan 5,5 - 22kW. 

 
 
 
 

Få kontroll över ditt tryckluftsbehov 
I många kompressoranläggningar, vare sig det är 

inom industri, sjukvård eller andra branscher, finns 

det stora möjligheter att energioptimera sin trycklufts-

produktion. Det bästa sättet för att ta reda på hur just 

er situation ser ut är att låta Granzow utföra en  

mätning. Denna mätning görs 

utan driftstörande ingrepp i er 

anläggning och kartlägger  

energianvändning, flöde, tryck 

och även daggpunkt om så  

önskas. Utifrån utförd mätning 

kan sedan en energioptimering 

göras där även korrekt  

redundans säkerställs. 

Antares - kombinerad torkteknologi 
Antares är en serie tryckluftstorkar som i ett unikt luftbe-

handlingsaggregat effektivt kombinerar två beprövade tork-

teknologier; kyltork och adsorptionstork.  Denna unika 

kombination tillhandahåller högkvalitativ tryckluft till dig 

som användare till en låg energiförbrukning jämfört med en 

traditionell adsorptionstork.  

 

Daggpunkt -40°C är standard men även daggpunkt -70°C 

kan uppnås med extremt lågt behov av regenereringsluft. 

Detta gör Antares till ett bra alternativ for kunder som vill 

byta ut sin kyltork utan att tappa kapacitet i sin trycklufts-

anläggning.  

 

Serien finns i storlekar för flöden från 2,5m3/min upp till 

34m3/min. 


