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Vores passion er at kunne tilbyde dig 
den optimale drift
Det er ikke tilfældigheder der gør at vi har eksisteret siden 1935. Teknisk know-how og evnen til altid at sætte vores 

kunders behov i centrum er grunden til, vi den dag i dag fortsat har det privilegie at hjælpe et hav af virksomhe-

der – store som små – landet over. På trods af at vores virksomhed første gang så dagens lys i 1935 er vi i enhver 

henseende fulgt med tiden og er på forkant med den fremtidige udvikling. Vi er i dag en topmoderne virksomhed, 

der tilbyder totalløsninger med et særligt fokus på energioptimering og stort hensyn til miljø og effektivitet. 

Hos Granzow A/S vægter vi kvalitetskomponenter og innovation højt. Det er grunden til at vi altid kan tilbyde dig 

løsninger, der gør at du er på forkant med udviklingen. Vi tager aktive skridt i retning af mere bæredygtige løsnin-

ger, og giver dig komplet gennemsigtighed når det gælder det grønne spørgsmål, så du kan træffe en kvalificeret 

beslutning.

VISION:
Vores vision er at være blandt de førende leverandører inden for kompres-
sor-, automatik-, vakuum-, pumpe- og generatorteknologi. samt at være 
kendt for vores kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger, der sikrer 
vores kunder høj driftssikkerhed og god økonomi.

MISSION:
Vores forretningsmission er at bidrage til rentabel vækst for vores kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere ved at tilbyde effektive løsninger af høj 
kvalitet, således at det skaber værdi for vores interessenter.
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KOMPRESSORER / TRYKLUFT:
• Skrue-, lamel-, stempel- og mobilkompressorer. Oliesmurte 

og oliefrie.

• Efterbehandlingsudstyr

• Reservedele

• Brugt og leje

• Internet of Things (Industri 4.0) løsninger

• Grønne løsninger såsom varmegenvinding m.m.

VAKUUM:
• Alle former for vakuum

• Specialudviklede løsninger, fx anæstesisug

• Reservedele

• Måling m.m.

AUTOMATIK:
• Ventiler

• Fittings

• Rørsystemer

• Alt inde for sikkerhed (ATEX m.m.)

• Pneumatik

• … og meget mere

GENERATORER:
• Strøm til kontinuerligt forbrug eller i situationer, hvor der er 

brug for nødstrøm

• Modulært system, der tilbyder fra 8 kVA op til 2750 kVA

• Mobilt og slidtstærkt design – særligt velegnet til udlejning

• Intelligent software, der giver indsigt i drift og med geo-

tracking af din generator

VÆRKSTED OG SERVICE:
• 24/7/365 service døgnvagt med kontorer på Sjælland og i 

Jylland

• Trade-in af brugt udstyr ved køb af nyt

• Lækagesøgning

• Servicemodeller tilpasset dine præcise behov

• Op til 10 års garanti

• Behovsanalyse og energiberegninger
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The JUN-AIR 86/87R Oil-less Rocking Piston 
Compressors and Systems are quieter, more durable 
and suitable for the majority of applications.

Gast Air Motors 
- Available in 
lubricated or non-
lubricated models.  
Known industry 
wide for their 
rugged construction 
and reliability.

Make your innovative 
engineered products; lighter, 
quieter, more efficient, 
easier to manufacture and 
service with Gast's MVP 
rotary vane air motors. 
Dependable modular air 
motor technology available 
to manufacturers.

www.gastmfg.com  |  www.jun-air.com



Vi leverer det hele
Hvad end for behov du har – store som små komponenter - så leverer Granzow A/S det hele; så slipper du for flere 

forskellige leverandører. Vi er en one-stop-shop, hvor du kan få et samlet tilbud og et fuldt udbygget servicemodul, 

der sikrer dig, at driften aldrig er nede i længere tid ad gangen.

Det betyder at du som kunde får en samlet løsning, du sparer penge på. Med vores servicemoduler kan du læne dig 

tilbage og lade os styre, hvornår dit udstyr skal serviceres. På den måde får du altid rettidig service. Vores service 

har åbent døgnet rundt alle årets dage – det er dét, der bl.a. gør os til en god samarbejdspartner og gør, at du kan 

sove trygt om natten.

Vi leverer også innovative ”Industri 4.0”-løsninger. Det er bl.a. udstyr der installeres i forlængelse af din trykluftin-

stallation, og som monitorerer driften af dit system og alle dets kritiske processer som f.eks. olietemperatur og tryk. 

Dataen, der bliver sendt direkte til vores serviceafdeling, kan afsløre forestående svigt af komponenter før det finder 

sted. Det betyder at vi præventivt kan udføre service, så du undgår længere nedetid. Dét, og mange andre smarte 

løsninger, sikrer dig og din drift på daglig basis.

ORIGINALE RESERVEDELE SIKRER DRIFTSIKKERHED OG LANG LEVETID.
Granzow A/S har et udviklet servicenet, der dækker hele Danmark. Vi tilbyder dig omfattende ekspertise samt adgang 

til de bedste originale reservedele gennem vores globale kvalitetsleverandører og eget lager. Kun ved hjælp af originale 

dele, som er testet af producenten, kan du opnå garanteret optimal funktion af dit trykluftssystem. Det vil sige, at 

systemvedligeholdelsesperioder, der er indstillet af producenten, kan nås, og levetiden og pålideligheden øges.



En mere bæredygtig fremtid for alle
Vi samarbejder med nogle af de bedste og førende producenter for at bidrage til nogle af FN’s 17 Verdensmål, der på 

sigt skal sikre en bedre udvikling og en mere bæredygtig fremtid for alle. Det vigtigste for os er din tilfredshed, og at 

du får tilbudt den optimale løsning på den udfordring, du står overfor. Takket være de leverandører, vi samarbejder 

med, kan vi nu tilbyde dig optimale løsninger, der ikke alene er skånsomme for miljøet, men også pengepungen.

Miljøvenlige løsninger fører nemlig ofte til omkostningsbesparelser i form af reduceret energiforbrug. Vi tilbyder bl.a. 

grønne løsninger som varmegenvinding, der søger at genanvende den varme din kompressor producerer til eksem-

pelvis opvarmning af lagerhal eller til opvarmning af vand, du bruger et andet sted i din produktion.

Samtidig kan du med en lækagesøgning af dit kompressorsystem få lokaliseret potentielle lækager. Lækager kan 

let komme bag på en, når det gælder det overordnede regnestykke med energiforbrug, og kan øge ens omkostnin-

ger betydeligt som følge af øget trykluftsvolumen. I sidste ende kan det være afgørende ift. om du kører med én 

eller to kompressorer.

6 | 7

I FORHOLD TIL VORES VIRKSOMHED HAR VI UDPEGET 2 AF DE 17 VERDENSMÅL SOM DEM, VI 
HAR DEN STØRSTE DAGLIGEMULIGHED FOR AT PÅVIRKE





 •
 C

o
nc

ep
t:

 J
S

 M
E

D
IA

 T
O

O
L

S
 A

/S
 •

 1
51

54
 •

 w
w

w
.js

d
an

m
ar

k.
d

k

 

Granzow A/S

Ejby Industrivej 26

2600 Glostrup

43 20 26 00

www.granzow.dk

info@granzow.dk


