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 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, inklude-
rat 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 tillgänglig-
het 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  

Rätt tryck - Rätt flöde 
Rätt kvalitet - Rätt service. Det står vi för. 
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100% oljefri 
Hjärtat i EO-serien består av 1-4st 
scrollenheter på 4kW alternativt 
5,5kW styck. Då dessa arbetar 
utan intern friktion behövs ingen 
smörjning, detta ger därför en helt 
oljefri tryckluft av hög kvalitet. 
 

 

EO-serien - tyst komprimering 
Oljefria scrollkompressorer från Boge!  
Kompressorerna bygger på ett modulkoncept med 1 - 4st scrollenheter som effektivt matchar det trycklufts- 
behov som finns hos användaren. Genom sin kompakta design så tar enheterna upp minimal golvyta  
samtidigt som den kan få plats genom en vanlig dörr.  
 
Kompressorserien finns i storlekar mellan 4 - 22kW med standardtryck 8 och 10 bar, och kapaciteter från 
0,41m3/min till 2,48m3/min.  
 

Styrpanel FOCUS 2.0 
EO-serien är utrustad med 
BOGES senaste och mest 
avancerade styrpanel,  
FOCUS 2.0*. Panelen, som 
förutom styrning av upp till  
4st interna scrollenheter, kan 
även styra ytterligare 3 kompressorer med vardera 
fyra scrollenher. Detta betyder att upp till 16 scroll-
enheter effektivt kan samköras för bästa effektivitet 
och redundans! 
 
*Tillval på singelscrollenheter.  

Modellserie med stor flexibilitet!

 EO4 - EO22 
Detta är standardserien som omfattar storlekar från 4kW 
upp till 22kW. Kompressorerna är 
uppbyggda på antingen 4kW eller 
5,5kW scrollelement och finns i  
singel- eller multiscroll utförande. 

 EO4D - EO22D 
Skillnaden från standardutförandet är att denna serie har 
kyltork inbyggd i chassit. Detta gör den yteffektiv samtidigt 
som installation underlättas. 
Denna serie finns även den i 
singel- eller multiscrollutförande 
och sträcker sig från 4kW till 
22kW. 

 EO4 - EO6R,DR och TR 
För ytterligare flexibilitet finns de två minsta modellerna, 
4kW respektive 5,5kW, även i tankmonterat utförande. De 
finns i tre olika konfigurationer, EO-R med kompressor och 
tank, EO-DR där det är kompletterat med en kyltork samt 
EO-TR som är en duplex- 
enhet vilket ger möjlighet 
till full redundans.  

Energieffektiv 
Scrollkompressorns upp-
byggnad gör det möjligt att  
eliminera behovet med  
avlastad drift. Detta faktum, 
tillsammans med effektiv  
2-stegs kylning, gör  
EO-serien extremt energieffektiv. 

Tyst och vibrationsfri 
Ljudnivå är ofta stor fråga när 
det kommer till kompressorer.  
Med hjälp av scroll-teknologin 
har man med EO-serien upp-
nått en extremt låg ljud- och 
vibrationsnivå vilket gör dessa kompressorer  
idealiska för ljudkänsliga miljöer såsom  
laboratorier, sjukhus eller i närheten av arbets-
stationer.   

Fler kompressorer från Granzow! 
Granzow har ett heltäckande utbud av oljefria 
kompressorer som passar de flesta applikationer 
och flödesbehov för teknisk-, instrument- samt 
andningsluft inom sjukvården. Utöver våra 
scrollkompressorer kan vi även erbjuda; 
 

• Oljefria kolvkompressorer 

 Mindre applikationer upp till 11kW och 
 flöden upp till 1,3m3/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. 
  

  


