Generatorer med høj driftsikkerhed og lang levetid

Stort udvalg betyder vi altid har den rette løsning til dig
Totalløsninger med høj performance

Nem manøvrering

Uden strøm kommer du ikke langt, og netop derfor er det vigtigt at man kan

Generatorerne kommer med indbyggede trucklommer, der sikrer nem

sætte sin lid til udstyr, der altid leverer varen når der er brug for det. Netop

manøvrering on-site. Samtidig sørger en indbygget krog i toppen af

derfor er vi hos Granzow stolte af at kunne præsentere vores samarbejde

generatorerne for, at du også kan gøre brug af kran til opgaven.

med engelske JCB, der globalt er markedsførende når det gælder
pålidelige generatorer. Med generatorer fra JCB sikrer du ikke kun din

Intelligent styring og overblik

driftsikkerhed, men samtidig også høj performance og lang levetid. Med

Generatorerne kommer med et simpelt og intuitivt interface, der gør

generatorer som en del af vores udvalg betyder det nu, at vi hos Granzow i

det let at betjene og monitorere. Samtidig får du JCB’s intelligente

højere grad end nogensinde før kan tilbyde dig totalløsninger.

software til rådighed i form af LiveLink, der muliggør
fjernmonitorering af dine generatorer, herunder ting som hvordan de

Robuste generatorer til enhver situation

performer, hvor meget brændstof de har brugt og mange andre ting,

Modellerne strækker sig fra 8-2750 kVA og kan bruges til kontinuerligt

der kan hjælpe dig med at træffe beslutninger om din produktion.

forbrug såvel som nødstrøm. Modellerne kommer som standard med et
robust ydre, der er modstandsdygtigt over for vind, vejr og alskens former
for knubs og slid. Det sikrer en lang levetid og sindsro, når du eksempelvis
skal transportere generatoren til næste jobsite.
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Generatorer med høj driftsikkerhed og lang levetid
1. Høj performance
Et bredt udvalg af pålidelige motorer i symfoni med
alternatorer gør at generatorerne leverer performance i
verdensklasse til enhver applikation.

2. Robust og slidstærk
Den slidstærke ydre skal holder de indvendige dele intakte
under drift og under transport. Den massive metal
underdel beskytter samtidig hele generatoren.
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5. Brændstofseffektivitet
Generatorerne er monteret
med op til 24 timers store
brændstofstanke som
standard for at reducere
påfyldningsintervallerne.
En 3-vejs brændstofsventil
muliggør at du kan bruge
din generator med en
ekstern eller højkapacitets
brændstofstank for
yderligere at øge produktiviteten.

3. Nem at servicere
Store døre med låse på hver side af en
RS-generator gør det nemt at tilgå de
indvendige dele når der skal udføres
service, og øger samtidig sikkerheden.
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LiveLink
JCB’s LiveLink giver dig real-time information om din generator, så
du altid har det fulde overblik over forbrug og eventuelle fejl.
Brændstofniveau: hvornår skal der påfyldes?
Strøm på batteri: er der nok strøm til at starte generatoren?
Nødstop: er der en grund til at generatoren ikke vil starte?
Næste service: hvornår skal det finde sted?
Diagnostik: hvad skete der præcist, da fejlen indfandt sig?

4. Nem at bruge
De overdimensionerede trucklommer gør at du hurtigt kan
få manøvreret generatoren på plads, så den hurtigt er

Granzow er altid lagerførende i et bredt udvalg af modeller
Hos Granzow er vi altid lagerførende af en række forskellige
generatorer, så hvis uheldet er ude er hjælpen altid inde for
rækkevidde.
Tag kontakt i dag via telefon 4320 2600 og hør, hvordan vi kan
gøre en forskel for jer.

Customer day med forplejninger
Fredag d. 20. september fra kl. 10-14 afholder vi en customer day,
hvor du får lejlighed til at komme forbi og se et bredt udsnit af
vores udvalg. Der vil samtidig være forplejninger i form af mad
Kompressor

Vakuum

Automatik

Service

og drikke, og der vil være rig mulighed for få afklaret alle
spørgsmål, du end måtte have. Arrangementet bliver afholdt på
vores matrikel i Glostrup.
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