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Rätt tryck - Rätt flöde 
Rätt kvalitet - Rätt service. Det står vi för. 

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 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  
lager i Sverige. 

GRANZOW - Med
tryckluftskvalitet i fokus!
GRANZOW - Med
tryckluftskvalitet i fokus!



DH-serien - kompressorer för helt  
oljefri komprimering 
De vattensmorda DH-kompressorerna från Granzow 
är en komplett serie helt oljefria kompressorer i  
storlekar mellan 15-110 kW. Frånvaron av olja  
minimerar risken för kontaminerad tryckluft. 
Ingen olja - ingen risk. 
 
Egenskaper DH-serien: 
 
• Direktdriven singelskruv maximerar effektivitet 

samtidigt som servicebehov minimeras. 
 
• Vatteninsprutning smörjer,  
 kyler samt tätar kompressionsprocessen för 
 högsta effektivitet. 
 
• Ingen växellåda eliminerar behovet av olja. 
 
• Låga lagerbelastningar och lågt varvtal möjlig-

gör användandet av tätade lager utan olje-
smörjning. 

 
• Varvtalsstyrning med stort reglerområde för 

optimerad energiförbrukning. 
 
• Avancerad styrpanel ger säker och pålitlig drift 

med möjlighet till fjärrkommunikation. 
 
• Komplett enhet med allt integrerat i ljuddämpat 

chassi. 

Klass 0 enligt ISO 8573-1 
Många oljefria kompressorer idag, även våra,  anges vara 
klassificerade som klass 0 enligt ISO8573-1  
vilket visar på att oljerestinnehållet i tryckluften  
understiger klass 1. Vad detta säger är att  
kompressorn i sig själv inte tillsätter 
någon olja till luften men däremot så är 
tryckluftskvaliteten inte bättre än den 
insugsluft som tas från omgivningen. 
Riktig klass 0 uppnås därför endast med 
rätt efter-behandlingsutrustning!  
 

Högeffektiv vattenrening 
Väl utprövat vattenfiltreringssystem av typen om-
vänd osmos förser kompressorn med rent vatten för 
smörjning, tätning samt kylning av kompressions-
enheten. 

Balanserad last = lång livslängd 
Genom sin konstruktion med en singelskruv och två stöd-
rotorer skapas en väl balanserad kompressionsbelastning  
vilket minskar lager-
belastningen avsevärt. 
Detta resulterar i färre antal 
lager och ökad livslängd. 

Delcos XL - innovativ kompressorpanel 
Delcos XL styrpanel ger DH-serien en säker och pålitlig  
styrning och drift genom  
kontinuerlig övervakning av 
driftparametrarna. Panelen har 
ett användarvänligt gränssnitt 
med en högupplöst touch-panel 
med tydlig struktur. 
 
• Integrerat SD-kort ger möjlighet till att analysera drift 
• Trenddiagram för; 
 - Nättryck 
 - Motorvarvtal 
 - Pålastad tid / total drifttid samt medelflöde 
 - Medelflöde veckovis 
• Startföljdsväljare för upp till totalt fyra kompressorer      
 
 

PureCARE 
Genom att teckna serviceavtal med Granzow får du 
som användare  möjlighet till förlängd garanti i upp 
till 6 år. Detta ger dig en trygg tryckluftsproduktion 
samtidigt som kompressorn alltid kommer att servas 
på korrekt sätt. 

  
 

OFAS FBP - effektiva  
adsorptionstorkar från Granzow! 
OFAS FBP-serien är en ny serie adsorptions-
torkar som är speciellt framtagen för  
applikationer med högre krav på luftkvalitet  
som t.ex. livsmedels– och läkemedelsindustri.  
Torkarna är även godkända enligt FDA. 
 
OFAS FBP-enheterna är 
utrustade med kolfilterbank 
vilket gör det möjligt att 
leverera tryckluft enligt 
klass 0 med avseende på  
oljerestinnehåll. Dessutom 
är dubbla för– och damm-
filter förmonterat vilket gör 
att kraven enligt HB370 
uppfylls.  
OFAS finns i storlekar med 
kapaciteter* från 0,92m3/
min till 5,01m3/min samt 
med daggpunkter från Pdp 
-20° till -70°C. 
*Vid 7 bar(g) med referens till  omgi-
vande förhållanden +20°C, 1 bar(a), 0% 
relativ fuktighet. 

Förmonterade OIL-X filter 
Torkarna kommer med förmonterade filter ur 
den nya och effektiva 
OIL-X serien med  
validerad prestanda  
enligt ISO8573-1.  
OFAS FBP har även ett 
integrerat koltorn. Detta 
gör installation avsevärt 
mycket enklare! 

Energibesparingsfunktion - EST 
För maximal energiinbesparing så är OFAS-
torkarna standardutrustade med integrerad  
energibesparingsfunktion EST 
(daggpunktsstyrning). Detta betyder att torkens 
drift anpassas efter omgivande förhållanden och 
tryckluftsbehov. Detta ger en markant lägre 
energiförbrukning, upp till 85% inbesparings-
potential, samt reducerade underhållskostnader 
som följd. 


