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Dette er

Granzow

Granzow A/S er en af Danmarks førende leverandører af udstyr og
service til trykluft, vakuum, pumper og automatikprodukter. Vi er
din effektive samarbejdspartner fra projektering til installation,
efterprøvning og efterfølgende service.
Vores historie går langt tilbage med stolte og festlige traditioner
i gennem næsten 80 år. Den startede i 1935, da Ernst Granzow
etablerede Københavns Trykluft Selskab (KTS). Ernst Granzow blev
kendt som en mand med sans for markedsføring, bl.a. ombyggede
han en Rolls Royce Hooper til servicevogn og gav den fuld firma
bemaling. Den fik folk til at spile øjnene op, hvor den kom frem.
KTS voksede støt.
Granzow A/S er bevidst om sin arv, men er i enhver henseende fulgt
med tiden, og er på forkant med den fremtidige udvikling. Vi er i dag
en topmoderne virksomhed med fokus på energioptimering og stort
hensyn til miljø og effektivitet. Rolls Roycen er for længst erstattet
af bl.a. miljørigtige Toyota Prius hybrid biler. Kvalitet er stadig vort
udgangspunkt, og vi vil altid være på forkant med udviklingen.

Granzow A/S’s vision er at være førende
leverandør indenfor trykluft, automatik,
vakuum og pumpe teknologi, samt at være
kendt for vores høje kompetence, kvalitet
og nyskabende løsninger, der sikrer vores
kunder høj driftsikkerhed og god økonomi.

“

Vore kompressorinstallationers drift serviceret af
Granzow, har altid været forbundet med høj stabilitet
og lave vedligeholdelsesomkostninger...
Maskinmester Thomas Knudsen, Carlsberg

Vores

kunder

Kunder fra mange brancher har behov for Granzow’s viden og kompetencer. Vi betjener og samarbejder
med virksomheder inden for alle grene af proces- og produktionsindustrien – fra de små til de større til
de helt store. Indgående produktkundskab kombineret med overall know how omkring energioptimering
og totalløsninger giver os de bedste forudsætninger for at skabe værdi for din virksomhed.

Velkommen til Granzow
– vi glæder os til samarbejdet.
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Trykluft
Granzow A/S tilbyder Danmarks mest komplette serie af kompressorer og køletørrer fra bl.a. Boge, Jun-Air & Zander. Det betyder, at
vi altid vil tage udgangspunkt i din reelle situation, for vi har altid en
kompressor, som passer til dit behov. Kompressorer fra Granzow
sikrer lave omkostninger gennem hele kompressorens levetid.
Desuden er vi specialister i at udføre service på kompressorer. En
serviceaftale med Granzow for dine kompressorer og øvrige enheder
betyder, at du har mulighed for at kende dine driftsomkostninger de
næste 10 år.

Automatik
Granzow A/S tilbyder Danmarks mest komplette serie af automatikprodukter. Vi har gennemgået markedet og udvalgt højkvalitetsprodukter inden for hvert segment, så du er sikker på at få det bedste
af det bedste. Fittings, termostater og ventiler, pneumatik cylindre,
lynkoblinger og lyddæmpere – alle fra de bedste producenter som
Lucifer, Gast og Fema.
Vi har udviklet et “one-stop shopping” koncept, som betyder du får
færre leverandører. Det giver dig effektiviseringer i indkøbsproceduren og hurtigere indlæringshastighed i organisationen.

Pumper
Granzow A/S er en af Danmarks mest erfarne leverandører af pumpeteknik. Vi tilbyder et omfattende program af effektive pumper,
højtrykspumper, membranpumper, slangepumper og mobilpumper
fra kvalitetsproducenter som Maximator og Crane. Især er vores
speciale pumper til fødevarer samt højtryks-pumper og -anlæg
op til 4.000 bar. Vi er lagerførende i en meget stor del af vores
program, så du er sikker på kort leveringstid. Kombineret med stærk
projektledelse, holdbare produkter og et effektivt serviceprogram
med 24/7 tilkald giver det dig en meget høj sikkerhed for oppetid.

Vakuum
Vi kan levere Danmarks mest komplette serie af vakuumpumper,
måleudstyr, læksøgningsanlæg, sputteranlæg og fittings fra
kvalitetsproducenter som bl.a. Oerlikon Leybold Vacuum og
Gast. Granzows leverandører er certificerede efter alle relevante
standarder, og yderligere dokumentation kan fremvises efter behov.
Vi laver kundetilpassede systemer og løsninger indenfor højtryksprøveanlæg til brug i alle industrielle systemer og tilbyder løsninger
indenfor bl.a. ventilskabe, centralvakuumanlæg og læksøgning. Vi
har moderne testfaciliteter med demonstrationslaboratorie, hvor
vi kan teste og afprøve udstyr og anlæg inden brug.

Instrumentering
Vores serie af instrumenteringsprodukter er Danmarks mest
komplette. Sprængplader, niveaumålere, svømmeromskiftere, flowmålere og tryktransmittere – samt kvalitetsprodukter fra BS & B,
Besta og Kübler.

Service
& værksted
Granzow A/S servicerer alle former for kompressorer, vakuumpumper
og roterende udstyr uanset fabrikat. Service er et af vores specialer.
Vi tilbyder service ad hoc eller fra et udvalg af faste serviceaftaler. En
serviceaftale betyder generelt bedre økonomi og drift. Vi har udviklet
konceptet “Centrum Service-Moduler”, med mulighed for at finde
lige netop den løsning der passer dig og din installation bedst muligt.
Servicekonceptet er nok branchens bedste bud på en stabil og lønsom
drift.

Der er altid et Centrum Service Modul som passer til jeres behov/
situation, så kig nærmere på vores hjemmside www.granzow.dk og aftal
en gennemgang med vores kompetente serviceafdeling.
Granzow A/S har et højt specialiseret værksted, som kan lave helt
unikke, tilpassede løsninger til mange forskelligartede industrier.
Vi har et team af medarbejdere bestående af ingeniører, tekniske
tegnere og værkstedmontører, som har mange års erfaring i at lave
skræddersyede løsninger til vores kunder.

Kompetente teknikere servicerer dine enheder efter en forud fastlagt
plan, og er altid til rådighed ved pludselige problemer. Granzow er
berømt for at yde en ekstra indsats for at få dine maskiner i drift igen
- både en sen fredag eftermiddag eller en tidlig søndag morgen.
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Værdipakke
Som en af markedets førende udbydere af udstyr og service til trykluft, vakuum, pumper
og automatikprodukter, får du hos Granzow adgang til en værdipakke med mere end 75 års
kompetencer og know-how:
●

Organisation i nærheden af dig - www.granzow.dk

●

Support og service fra 45 medarbejdere

●

Op til 10 års garanti

●

Bredt og dybt komponentvalg af industriprodukter

●

”Centrum Modul” serviceaftale tilpasset dit behov

●

24 timers service døgnvagt

●

Mulighed for leasing og leje af udstyr

●

Energi- og miljørigtige løsninger for bedre totaløkonomi

●

Totalløsninger og behovsanalyser

●

Trade-in af brugt udstyr ved køb af nyt

●

Forebyggende vedligeholdelsesservice for rentabel drift

●

Veluddannede serviceteknikere under autorisationskontrol

●

Granzow A/S tilbyder leasing til vores kunder

Vi ønsker at sige en stor tak
til vores værdsatte samarbejdspartnere
Vi er stolte af at have designet
og produceret denne brochure
CNC drejning og fræsning

www.jsdanmark.dk

Protection
under pressure
BS&B Safety Systems offers a range
of Bursting Disks, Buckling Pin Valves
and Explosion Vents providing protection of
personnel and equipment from
excess pressure, vacuum or both.
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lydløse kompressorer
oliefrie kompressorer
vakuumpumper
absolut tør luft
kundetilpassede løsninger
JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
9400 Nørresundby

telefon
e-mail
web

luftmotorer
oliefrie kompressorer
oliefrie vakuumpumper
sidekanalsblæsere
lamelpumper

96 32 36 00
info@jun-air.dk
www.jun-air.com
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