Tryckluftservice
– direkt i
din närhet

Certifierad
tryckluftservice
ISO 14001

Komplett serviceorganisation för tryckluft
Granzow - svensk tryckluftspartner – oss kan Du lita på. Vi har en stor serviceorganisation. Välutbildad personal med kompetens som sträcker sig mycket längre
än till att bara utföra schemalagd service. Det kunnandet är en garanti för att Du
skall få bästa utbyte av tryckluftsanläggningen.
Så bli en svensk tryckluftspartner Du med!

Service och förebyggande underhåll
Att missköta det förebyggande underhållet på en tryckluftsanläggning leder ofelbart till framtida driftstörningar och
produktionsbortfall. Det står i de flesta fall stora belopp på
spel. Det är därför en lönsam investering när underhållet sköts
regelbundet av kunniga tekniker. Granzow Service har det.

Flexibelt åtagande
Vi lagerhåller, installerar,
servar allt inom tryckluft.

Inga verksamheter som strävar efter framgång är helt statiska.
I många branscher är istället nyckelorden anpassning och
flexibilitet.
Vi på Granzow vet detta. Därför erbjuder vi service på olika
nivåer och med olika innehåll.
Allt ifrån regelbundna schemalagda åtgärder på kompressorn
till serviceåtaganden som omfattar hela tryckluftsanläggningen
– allt efter behov.

Serviceavtal och VIP Tryckluftspartner
Ett säkert och ekonomiskt vettigt sätt att säkerställa tryckluftsanläggningens basbehov av service är att teckna ett serviceavtal.
Vår serviceorganisation täcker hela Sverige.
Kompetenta tekniker
med bred erfarenhet
inom installation och
service.

Serviceavtalet ger Dig möjlighet att överblicka kostnaden för
basservicebehovet. Vår vanligaste avtalsform inkluderar allt
material, arbets- och resekostnad. Du har alltså full koll på
servicekostnaden. Inga överraskningar. Vid varje servicetillfälle rådgör vår tekniker med Dig om han upptäcker
förbättringsmöjligheter i anläggningen. Det är en naturlig del
av vårt arbete.
Med serviceavtal är man en VIP Tryckluftspartner och har
förtur om det uppkommer servicebehov utöver det planerade.
Som VIP Tryckluftspartner har du dessutom en bra ekonomisk
lösning för ditt servicebehov.

Nyckelfärdig anläggning
Varför bekymra sig över installation och driftsättning av Din
nya tryckluftanläggning?

Optimera installation och drift med
en nyckelfärdig
anläggning.

Låt Granzow Service tar hand om det. Vi har ett av marknadens bredaste program av kompressorer och luftbehandlingsutrustning. Från oss får Du en optimal tryckluftscentral med
utrustning från de ledande tillverkarna i branschen.
Vi ordnar med tryckluften så att Du kan koncentrera Dig på
produktionen.

Komplett program för tryckluftcentralen
Vårt kompressorprogram täcker behov från enmansverkstaden
Utökad
till processindustrin!
garanti
Vårt luftbehandlingsprogram omfattar utrustning från enkelt
basbehov till de de mest sofistikerade applikationer!
För att få en större trygghet
med investeringen i ny
Vårt kunnande om energioptimering spar stora pengar
kompressorutrustning
kan
i många svenska tryckluftsinstallationer!
standardgarantin
utökas med upp till
10 år.

Industrikompressorer
• Oljesmorda 1 - 355 kW
• Oljefria 1 - 355 kW
• Turbo 110 kW - 20 MW

Högtryckskompressorer
• Upp till 500 bar
• För andningsluft, N2, Ar, He
• 1,1 - 110 kW

Luftbehandlingsutrustning
• Filter för industri, laboratorier och sjukhus
• Kyltorkar och Adsorptionstorkar
• Filter för CO och CO2-reduktion

Mobila kompressorer
• Upp till 24 bar
• Med eller utan generator
• 1,4 - 27 m3/min

Kvävgasgeneratorer
• Kvävgasgeneratorer och nyckelfärdiga
anläggningar 10 ppm - 5% syreinnehåll

Blåbärsateljén Stefan Gårdh AB 201011

Granzow AB - svensk tryckluftspartner
Granzow AB tillhör en privatägd koncern med etableringar
i de skandinaviska länderna och i USA. I Sverige har vi varit
verksamma inom tryckluftsbranschen sedan 1968.
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Granzow service är certifierad enligt ISO 14001
vilket medför att kvalitets- och miljötänkande är
naturliga faktorer i vårt arbete.
Vi ser som en av
våra uppgifter
att hålla våra
kunders
tryckluftsproduktion igång och
samtidigt utföra
uppdraget med
utgångspunkt
från högt ställda
kvalitets- och miljökrav.
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Service i hela landet: 020-78 80 00 • www.granzow.se
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Försäljning: Enköping 0171-47 80 00 • Stockholm 08-744 41 10
Göteborg 031-21 00 43 • Malmö 040-23 40 53
Jönköping 036-12 05 06 • Kalmar 0480-49 03 03

www.granzow.se • Tel 0171-47 80 00
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