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GRANZOW - 
Tryckluftskvalitet i 

fokus            

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. 

 Varför Granzow? 
Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter med hög  

kvalitet. Vår personal hjälper dig till rätt helhetslösningar 

för alla nivåer och krav. Vi har en stabil rikstäckande service 

med hög tillgänglighet på tekniker och vi har en erfaren  

personal som ser till att din anläggning tuffar på utan  

problem. Vi har snabb leverans av reservdelar tack vare eget 

lager i Sverige. 

Rätt tryck - Rätt flöde 

Rätt kvalitet - Rätt service. Det står vi för. 



Antares - effektiv torkning med hybridtekologi 
Nu kommer den nya serien hybridtorkar från Parker!  

Det finns många fördelar med en låg tryckdaggpunkt, t.ex. att förhindra bakteriell tillväxt i tryckluftssystemet. 
Traditionellt görs detta med en adsorptionstork av kallregenererande typ. Nackdelen med dessa torkar är att 
cirka 20% av dess nominella kapacitet går åt till att  
regenerera torken. Detta gör att det i vissa fall blir  
nödvändigt att, utöver investeringen i nya torkar, 
även investera i nya större kompressorer. 
 
Med den nya serien hybridtorkar från Granzow så 
kan detta undvikas då tekniken endast behöver cirka 
3% regenereringsluft för att upprätthålla samma 
daggpunkt! Hybridtorkarna finns i storlekar från 2,5 
till 34m3/min och med tryckdaggpunkt ned till -70°C 
som standard. 

Funktionsprincip 
Tryckluften passerar först genom ett för-

filter(1) innan den kyls ner till en tryck-

daggpunkt på cirka +3°C i kombitorkens 

kyltorksdel(2). Därefter passerar tryck-

luften ett finfilter(3) innan den torkas  

ytterligare i adsorptionsdelen(4) av torken 

till önskad tryckdaggpunkt (ned till  

-70°C). Innan tryckluften lämnar torken 

så passerar den först ett dammfilter(5) för 

att sedan återuppvärmas(6) till drift-

temperartur. 
 

Fördelen med denna konstruktion är att 

man drar nytta av att ”förtorka” tryck-

luften i kyltorksdelen vilket gör att  

adsorptionsdelen kan minimeras. Detta 

gör att både energiförbrukning samt 

mängden regenereringsluft kan minimeras! 

Oil-X - ny generation filter 

Validerad prestanda du kan lita på! 
De nya filtren i Oil-X serien har utvecklats för att säkerställa  

en förstklassig tryckluftsluftkvalitet, garanterad för 12  

månader, med tredje-parts validering för att möta krav enligt 

ISO8573-1. Filterserien omfattar kapaciteter upp till  

60m3/min med anslutningsstorlekar från 1/4” till 4”. 

Unikt filterelement 
Med en specialdesignad konstruktion har fokus lagts på att 

reducera flödeshastighet och tryckfall samtidigt som ökad 

kapacitet för att hålla kvar smuts skapats. Detta har result-

erat i ökad effektivitet samt en 12 månaders kvalitetsgaranti 

på tryckluften. 

Marknadens lägsta tryckfall 
Kombinationen av en 

unik konstruktion av 

filterelementet och ett 

avancerat flödessystem 

gör att OIL-X inte bara 

levererar luftkvalitet 

enligt ISO8573-1, utan 

gör det till marknadens 

lägsta tryckfall. Detta 

säkerställer maximal 

effektivitet och produk-

tivitet. 

Kompressorer för alla situationer 
Granzow har ett heltäckande utbud av oljefria 

kompressorer som passar de flesta applikationer 

och flödesbehov för teknisk-, instrument- samt 

andningsluft inom sjukvården. 

 

 Oljefria kolvkompressorer 

 Mindre applikationer upp till 11kW och 

 flöden upp till 1,3m3/min. 
 

 Oljefria scrollkompressorer 

 Mindre och medelstora applikationer upp 

 till 22kW och flöden upp till 2,48m3/min. 
 

 Oljefria vattensmorda skruv-

kompressorer 

 Medelstora applikationer upp till 110kW 

 och flöden upp till 18,55m3/min. 
 

 Oljefria tvåstegs skruvkompressorer 

 Medelstora samt stora applikationer från 

 45kW och flöden från 7,05m3/min. 

  

  Integrerad daggpunktsstyrning 
För ytterligare energiinbesparing så är Antares  
hybridtorkar standardutrustade med integrerad 
daggpunktsstyrning för adsorptionsdelen. Detta gör 
att inte mer än nödvändig regenereringsluft används 
för torkprocessen. 

Inbyggda filter 
Torkarna kommer med integrerade för- och fin-
filter vilket gör att det endast behöver komplett-
eras med kolfiltrering för att uppfylla kraven enligt 
HB370. Smart och Enkelt! 

Filterhus med 10 års garanti 
Filterhuset för OIL-X serien är utformat för enkel service 

och filterbyte.  Tillsammans med en robust konstruktion, 

alucrom behandling samt utvändigt epoxymålning lämnas 

10 års garanti på filterhusen. 
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