A GRANIT KERESKEDŐI MAGAZIN

TÖKÉLETES REND A MŰHELYBEN
a GRANIT műhelypolcrendszerrel időt és helyet takarít meg.
A GRANIT a műhelypolcrendszerével praktikus és rugalmas rendszert vett a
programjába, amivel a műhelyben lévő helyet optimálisan ki lehet használni.
Ehhez a DIN-es és szabványalkatrészeket, de a gyakran igényelt hordóés tartályelemeket vagy más kopóalkatrészeket helyeznek el átlátható és
mindig hozzáférhető módon, ezáltal az útidők lerövidülnek és a műhelyben
dolgozók megspórolják a raktárba vezető utat.
A rendszer 60 cm magas, 60 cm széles és 30 cm mély modulokból tevődik
össze, amelyek egymással tetszőlegesen kombinálhatók. Különféle modulok
vannak, fiókos modul, speciális modul csavaroknak, tégelyeknek vagy sprayflakonoknak, vagy modulok elválasztótartóval és egyszerű polcos modul
tárolópadozattal.

A szakkereskedők a műhelypolcokat a saját igényeiknek és elképzeleiknek
megfelelően egyénileg tudják feltölteni. Segítségnyújtásként a GRANIT
feltöltési javaslatokat kínál, területenként szortírozva: csavarok, alátétek és
anyák, nútok, szegecsek, tömlőbilincsek, feszítőstiftek, biztosítószegek és
biztosítógyűrűk, tömítőgyűrűk és menetes csavarzatok, vegyi anyagok és
zsírok, elektronika és tartozékai, vágó és csiszolóeszközök. Ehhez a GRANIT
shoptanácsadók tapasztalataik és tudásuk alapján nyújtanak tanácsokat.
A GRANIT applikációval játékos könnyedséggel lehet a szükséges terméket
bescannelni és közvetlen módon utánrendelni.
A GRANIT shopkatalógus 99.-től a 102. oldaláig a polcrendszer valamennyi
eleme valamint a feltöltési példák megtalálhatóak. A katalógus a GRANIT
webshopban a Főkatalógusok alatt letölthető.

CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:
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HÁROM AJÁNLAT TAVASZRA
A zöldtakarmány-hasznosításra, kerttechnikára és hidraulikára vonatkozó ajánlatok a
legjobb felkészülést jelentik a szezon kezdetére.
A GRANIT új ajánlataival a mezőgazdasági kereskedők az új szezonra tökéletesen fel tudnak készülni. A GRANIT az év kezdetében fontos területekhez, úgy mint
a zöldtakarmány-hasznosítási technika és kerttechnika, vonzó termékek átfogó kínálatát nyújtja, amelyekkel a saját shop és a raktár a szükségleteknek megfelelő
készletekkel láthatók el. Ehhez a „Hidraulika különkiadás“ ajánlata sok bevált terméket és számos újdonságot kínál. Az ajánlatok április 1-től július 31-ig érvényesek.

GRANIT nejlon trimmelőszál, kerek profil
Kerttechnika különkiadás, 3. oldal
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Ø (mm): 2,4
Tekercshossz (m): 88
Rend-sz.: 13284112

GRANIT fűnyírókés
Kerttechnika különkiadás, 9. oldal
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A szélkerék légrés nélkül
Hossz (mm): 475
Központi furat (mm): 21
Külső lyuk (mm): 10,5
közép/közép távolság (mm): 88

GRANIT kerttechnika különkiadás

Rend.sz.: 13270068

A „Kerttechnika különkiadás“ a kertbarátok számára nem hagy nyitva kívánságokat. 52 oldalon kopó- és pótalkatrészek minden mennyiségben megtalálhatóak fűnyírórobotokhoz, fűkaszákhoz és fűnyíró traktorok. A kínálat a
határolókábeltől az akkumulátorokon és gyújtógyertyákon át egészen a trimmelőszálakig, késekig és kúpos kefékig ível át.

GRANIT kúpos kefe
Kerttechnika különkiadás, 16. oldal

UN IV ER ZÁ LIS

GRANIT határolókábel fűnyírórobothoz
Kerttechnika különkiadás, 19. oldal Spezial

Külső Ø (mm): 200
Furat (mm): 25,4

Kábelhossz (m): 250
Vezeték-keresztmetszet (mm²): 1,5

Rend.-sz.: 13271224

Rend.-sz.: 5070010012
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GRANIT Zöldtakarmány-haszn. különkiadás

GRANIT Hidraulika különkiadás

A „Zöldtakarmány-hasznosítási különkiadás“ 24 oldalon 280 terméket mutat be
az alábbi területekről: munkagépek, fűnyírás, zöldtakarmány-hasznosítás,
kardántengelyek és pótalkatrészek pl. bálavillákhoz, vontatóháromszögekhez,
vadmentőkhöz, rotorpengékhez és –rögzítésekhez, csúszótányérokhoz és –talpakhoz, kaszatárcsákhoz, ujjakhoz, görgőkhöz, abroncsszettekhez, késköszörülő
gépekhez, késekhez és villanypásztorokhoz, tartozékaihoz. Többek között a
GRANIT, BLUELINE, Weasler és Walterscheid márkákat képviseltetjük.

Harmadik ajánlatként a GRANIT a „Hidraulika különkiadás“-sal 419 terméket
kínál a hidraulika terüléről. A szakkereskedők 36 oldalon megtalálhatják a
tömlőket, szerelvényeket, csőbilincseket, csavarzatokat, csatlakozókat, munkahengereket, szelepeket, motorokat, rátotorokat, tápegységeket, szivattyúkat,
görgős láncokat, csapágyakat és teljes körű tartozékaikat. A 125 új termékből
többek között megtalálhatóak a GRANIT mobil szűrőrendszerei, amelyekkel a
hidraulikaszerviz és a javítás kényelmesen és tisztán kivitelezhető.

GRANIT vontatóháromszög

Szerelt hidraulikatömlő

Zöldtakarmány-hasznosítási technika
különkiadás, 3. oldal
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Hidraulika különkiadás, 7. oldal
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Linde szerelt hidraulikatömlőkhöz is megfelel

2. kat.
Felső kormányrúd-fogóhoroghoz is alkalmas
Porbevonatos

Rend.-sz.: 47680013

Rend.-sz.: 77875518

GRANIT Akkus villanypásztor készülék
Zöldtakarmány-hasznosítási technika különkiadás, 18. oldal
Akkumulátor nélkül
Nagy teljesítményű, takarékos,
megbízható, nem érzékeny
a növényzetre
beépített kerítéskontrollal
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GRANIT szűrőrendszer
Hidraulika különkiadás, 28. oldal
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Áramlási sebesség (l/min): 15
Hőmérséklet (°C): 0 - 80
Különböző berndezéseknél is alkalmazható
Költségcsökkentés a Life Cycle Cost által
Rend.-sz.: 85004130

Rend.-sz.: 580235OHNE
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Kormánytápegységek nagy választéka az új 14-es katalógusban

GRANIT PARTS

ROTÁCIÓS SZELEPEK EREDETI MINŐSÉGBEN
Az új 14-es katalógus, a Korműnymű és mellső tengely csaknem 100 oldalt
szentel a hidraulikus vezérlés témakörének, ebből szűk 70 oldalt a GRANIT
és Danfoss márkájú rotációs szelepeknek , utóbbi számos neves gyártó eredeti felszerelésének gyártója. A korábbi kiadással összevetve , a GRANIT
ezzel egyértelműen bővítette a kínálatot, ezáltal a két márka teljes kínálata
a modern vontatótípusokat is lefedi.
A rotációs szelepek a katalógusban átláthatóan, betűsorrendbe véve,
tatómárka és modell alapján vannak csoportosítva. Ráadásul a fejezet végén
a Danfoss-referenciaszámok szerint minden rotációs szelepet felsorolunk.
A megfelelő rotációs szelep a webshopban történő kereséséhez és beazonosításához elegendő szintén a Danfoss-referenciaszámokat megadni a helyettesítendő rotációs szelep típuslapjáról.

Danfoss rotációs szelep
Danfoss-szám. OSPB 125 ON /
150N0024
Rend.-sz.: 38799289

TORZIÓS CSILLAPÍTÓK
A LEGFIATALABB VONTATÓGERENÁCIÓHOZ
A GRANIT pótlást nyújt a legkülönfélébb gyártók kopott torziós csillapítóihoz

A GRANIT nagy választékot kínál a LUK és a Sachs márkák torziós csillapítóiból, de a GRANIT sajátmárkás termékeiből is. A csillapítók többsége
nem csak a webshopban, hanem a 10-es, a „Fék és tengelykapcsoló“ katalógusban is megtalálható. A 637. oldaltól a 654. oldalig egy saját fejezetet
szenteltek nekik.
A betűrendi csoportosításnak köszönhetően az alkatrész-beazonosítás
könnyen lehetséges. A cikkek leírásai az alkatrészek meghatározására
vonatkozó praktikus tippekkel kerültek kiegészítésre.

Keressen fel minket közösségi oldalainkon:

GRANIT torziós csillapító
Case IH-hoz
Rend.-sz.: 70802054
GRANIT torziós csillapító
Massey Fergusonhoz
Rend.-sz.: 70815121

GRANIT torziós csillapító
Massey Fergusonhoz
Rend.-sz.: 70815115
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A fiatalabb generációjú modern vontatókban lévő torziós csillapítók éppúgy
csökkentik a motorokon a forgatónyomatéki csúcsot, mint a munkagépek
egyenetlen járását. Vagyis röviden: nyugalmat hoznak a fülkébe. Függetlenül attól, hogy a csillapítás nyomórugók, gumielemek közvetítésével
vagy hidraulikusan történik, a torziós csillapítók eközben ki vannak téve a
konstrukció által meghatározott kopásnak. A terheléstől függetlenül időről
időre ki kell cserélni őket.

