A GRANIT KERESKEDŐI MAGAZIN

SZÁMOS ÚJDONSÁG A HIDRAULIKAKATALÓGUSBAN
Az aktuális 9-es hidraulikakatalógus több, mint 4.000 új cikkkel a tömlőktől egészen a
komplett vezérlőrendszerekig széles választékot nyújt a hidraulika témájában.
A 9-es hidraulikakatalógus közel 20.000 terméket kínál minden általános mezőgazdasági gyártó hidraulikaberendezéseihez.
Az ajánlat a tömlőktől és szerelvényektől egészen a komplett vezérlőrendszerekig bezáróan a szerszámok, a praktikus hidraulikaszerviz és a mindenféle átmérőben és hosszúságban, valamint a kívánt
szerelvényekkel szerelt tömlők széles választékát nyújtja.

BALTROTORS rotátor GR30
790. oldal
A GR 30 a leggyakoribb markoló rotátorok
egyike, 3 tonnáig. Magas, hibátlan minősége,
valamint csekély gondozási és karbantartási
szintje mindenkit meggyőz.
Rend.-sz.: 25702801

GRANIT levegőelőkészítő egység
WH-KÖ1-1/4-10-M

GRANIT homlokrakodó vezérlés
LVM92(LS)-EHP

1.116.oldal

652.oldal

A levegőelőkészítő egység leválasztja a
préslevegőből a szilárd szennyeződéseket,
a rozsdát, a vízkövet és a kondenzvizet.
Lecsökkenti a nyomást, az olajzó átvezeti a préslevegőt egy előre beszabályzott
mennyiségű porlasztott olajködön. A szűrő
centrifugális erő elven működik, a levegőelőkészítő egység membrános nyomásszabályzóval, szekunder levegőztetéssel és
egy proporcionális olajzóegységgel rendelkezik.

Az LVM92(LS)-EHP egység a GRANIT-tól egy
komplett rendszer a homlokrakodó elektronikus proporcionális vezérléséhez egy
joystickba épített, 12 vagy 24 voltos betáppal rendelkező elektronikával. Lehetővé teszi
a homlokrakodó finomvezérlését, rendkívül
kicsi és hatékony, a zavarójelekre minimálisan érzékeny.

Rend.sz.: 60617960523

A csomag tartalma:
- Monoblokk homlokrakodó szelep
- Joystick beépített elektronikával
- kábel- és csatlakozódugó-készlet
Best-Nr.: 87000988

CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:
ROCKINGER
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A BORGWARNER TOVÁBBRA IS SZÁMOL A GRANIT-TAL
MINT MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSES KERESKEDŐVEL
A mezőgazdasági gépkereskedők a jövőben is megtalálják a GRANIT-nál a termékkínálatot:
A BorgWarner a GRANIT-ot mint szerződéses kereskedőt újra minősítette
Németországon belül az aftermarket megoldások értékesítésében. A GRANIT ezzel továbbra is hozzáféréssel rendelkezik a széleskörű portfólióhoz:
különböző turbófeltöltők, termosztátok, ventilátorok, ventilátorkuplungok,
mint elsőkiépítésű szerelvények.

Authorised Distributor 2018

A több mint 60 év szakmai tapasztalatnak és a több, mint 100 millió gyártott
turbófeltöltőnek köszönhetően a BorgWagner bevált partner a mezőgazdasági
technikában, és több neves cég beszállítója, mint például a John Deere, Case,
New Holland, Steyr, Same, Deutz, Fendt, Massey Ferguson és a Valtra-Valmet.
A BorgWarner turbófeltöltők növelik a teljesítményt és a pontosan kiképzett
csatlakozásaiknak köszönhetően gyorsan és egyszerűen beépíthetők.

BorgWarner is pleased to confirm

GRANIT PARTS

as an officially authorised distributor for turbochargers, temperature
and exhaust regulation in Germany.

A GRANIT a motorhűtés területén is alkalmazza a BorgWagner elsőosztályú
komponenseit és rendszereit, amelyek kiváló hőmérséklet-szabályozást
tesznek lehetővé. A Polimer hűtőventilátorok, ventilátorkuplungok és termosztátok a hűtőanyag-vezérlésben ugyanazon gyártási normák szerint
készülnek, mint a vállalat szériatermékei.
BorgWarner ventilátorkerék
Könnyű és nehéz haszongépjárművekhez
elsőosztályú minőségben.

További információk
találhatóak a webshopban

Peter ’t Hart
Director Aftermarket Europe

aftermarket.borgwarner.com

A gyűrűventilátoroktól az axiálventilátorokig optimális axiális áramlással –
a BorgWarners portfóliója minden alkalmazáshoz tartalmaz megfelelő
technológiát. A vállalkozás minden műszaki megoldása optimalizált üzemanyag-felhasználást, kiemelt teljesítményt és csökkentett károsanyag-kibocsátást tartalmaz.
Maximális teljesítmény mellett minimális emissziós és fogyasztási értékekkel
a BorgWagner technológiák megbízhatóságukkal és hosszú élettartamukkal
még extrém használati feltételek mellett is meggyőzőek. Mindezek mellett
a GRANIT által kínált optimális kereskedelmi feltételekkel és a megrendelt
alkatrészek gyors szállításával minimalizálhatók a kiesési idők.

További információk
a Webshop-ban találhatók

· kompakt rendszerfelépítés
· növelt üzemanyag-megtakarítás
· kisebb zaj

Michael Boe
Vice President and General
Manager Global Aftermarket

ÚJ

· Járműspecifikus elektronikus
vezérlés, igény szerinti
hűtőteljesítmény
· Gyors reakcióidő
· Csökkentett zajkibocsájtás
· Magas utazási komfort
· Jobb üzemanyagkihasználás
· Kombináció modern
ventilátorokkal az XLD-szériából

BorgWarner ventilátorkuplung

On behalf of BorgWarner

ÚJ

BorgWarner turbófeltöltők
Megbízható, hatékony teljesítmény
mezőgazdasági alkalmazásokhoz.
Robusztus, hosszú élettartamú turbófeltöltők
eredeti BorgWarner minőségben.
További információk
találhatók a webshopban
vagy a 3. katalógusban
a 618 - 647 oldalakon.

service@borgwarner.com · aftermarket.borgwarner.com
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ÖNINDÍTÓK ÉS GENERÁTOROK
A LEGJOBB GRANIT MINŐSÉGBEN
A GRANIT alapvetően átdolgozta önindító- és generátorprogramját,
és kedvező árú és megbízható alternatívák nagy választékát kínálja.
Az utóbbi hónapokban a GRANIT Team átdolgozta a teljes önindító- és
generátorkínálatot. Sok időt fordítottunk a részletek jobbá tételére.
Ki kell emelni a jelentősen megnövelt kínálatot magas minőségű alternatívákból. A GRANIT jelentősen megnövelt mennyiségű kedvező árú önindítót és
generátort kínál Önöknek egyidejűleg jobb minőségben.
Megtörtént az összes keresztreferencia és műszaki adat átdolgozása, a
részletek jobbá tétele, aktualizálása és összeigazítása a webshopban. Az
megfelelő termékek így sokkal könnyebben kétséget kizáróan beazonosíthatók, és a jövőben a bosszantó hibás rendelések és a hosszadalmas keresések is elkerülhetőek lesznek.

GRANIT generátor
· névleges feszültség (V): 14
· töltőáram (A): 35
· rögzítés L/d/R (mm): 56,0 / 8,3 / 85,0
· beépítési szög (°): l 60
· ékszíjtárcsák távolsága (mm): 23,5
· kiegészítő információk: W-csatlakozással
· tömeg: 5.31 kg
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Rend-sz.: 37699600

A műszaki adatok és referenciák mellett a kollégák a csomagolásokat is
átdolgozták. A GRANIT márkájú önindítók és generátorok a jövőben új és
különlegesen stabil csomagolásban kerülnek kiszállításra.
Ha mégis maradnak nyitott kérdések, helyi ügyfélszolgálatunk a +36 76
610 076 telefonszámon elérhető. A GRANIT teljes önindító- és generátorprogramja megtalálható a webshopban.

GRANIT önindító

CA SE IH -H OZ

GRANIT önindító

OL DT IM ER
TR AK TO RO KH OZ

· névleges feszültség (V): 12
· névleges teljesítmény (kW): 3,1
· fogak száma: 11
· rögzítőfuratok száma H x távolsága D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7
· beépítési hossz (mm): 256,5
· beépítési szög (°): r 135
· illesztési furat Ø (mm): 89,0
· karima és lendítőkerék távolsága (mm): 22,0
· forgásirány: jobbra (CW)
· tömeg (kg): 13,58

· névleges teljesítmény (kW): 2,7
· névleges feszültség (V): 12
· fogak száma: 9
· rögzítőfuratok száma H x távolsága D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7
· beépítési hossz (mm): 223,0
· beépítési szög (°): l 52
· illesztési furat Ø (mm): 89,0
· karima és lendítőkerék távolsága (mm): 28,0
· forgásirány: jobbra (CW)
· tömeg (kg): 10,2

Rend.-sz.: 376S99592

Rend.-sz.: 376S99216
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A GRANIT a végfelhasználóknak szánt legfrissebb kínálatát ‚Top ajánlatok tavaszra‘
címmel nyolc oldalon, az aktuális katalógusokból kiválasztott újdonságokat pedig‚
2018 legjobbjai‘ címmel mutatja be.

GRANIT PARTS

65 TAVASZI KÜLÖNLEGES KÍNÁLAT

Még 2018.június 30-ig érvényes végfelhasználói ajánlatunk, ‚Tavaszi
különleges kínálat‘ címen, 65 eladási akcióval nyolc képes oldalon
segítünk az ügyfeleknek az eladási feltételekkel a vásárlási impulzusok megadásában.
Sikeres végfelhasználói katalógusunk kínálati kínálatának termékei
- ‚2018 legjobbjai‘ - közül legtöbb a főkatalógusainkból származik,
és ezek a leginkább keresett termékek. A GRANIT ezenkívül bemutat néhány újdonságot, a Blueline-tól a szélesszögű kardántengelyeket a 7.oldalon, amelyből a Granit komplett új kínálattal rendelkezik.
Éppúgy új a HAZET márkájú már ismert, nagyértékű szerszámai.
A GRANIT, HAZET és Blueline termékek mellett a kínálat felöleli a Grammer üléseit illetve a Solo és KS Tools termékeit. A kínálat a tavaszi
Highlight-termékekre és a zöldterületi szezonindításra koncentrál.

GRANIT villanypásztor-akkumulátor

9 VO LT

2.oldal

KS TOOLS dugókulcs készlet
1/4“ + 3/8“ + 1/2“
5.oldal

B 200
Névleges feszültség (V): 9
Töltési energia (J): 0,18
Impulzusenergia max. (J): 0,12
Kerítésfeszültség max.
(1. kerítéskimenet) (V): 8600
Feszültség 500 Ohm ellenállásnál
(1. kerítés-kimenet) (V): 1500
Áramfogyasztás (W vagy mA): 30 mA
Kerítéshossz max. CEE szerint (km): 4

17 9 RÉ SZ ES

Műanyag táskában
• Hatlapú dugófejek
• Hajtókarprofilok
• Króm-vanádium, matt felületkezelés
Rend.-sz.: 7889170779

Akkumulátor: 580601 nem képezi a csomag részét!
Rend.-sz.: 580235 -AKKU NÉLKÜL

GRANIT kerti locsolótömlő szett
4.oldal

SZ ER ELT FÚ VÓ KÁ

VA L

GRANIT vontatóülés
8.oldal

M EC HA NI KU S RU

GÓ ZÁ S

mechanikus rugózás
kpl. háttámla-meghosszabbítással,
szövethuzat, szürke
• ollós rugózás
hidraulikus lengéscsillapítás
• rugóút 100 mm
• magasságállítás 80 mm
• hosszirányú állítás 195 mm

ECO 1/2“ 20m
• flexibilis tömlő ½“ 18 szálas diagonális erősítés
• Hőmérsékletállóság (-20°C-tól +60°C-ig)
• repesztési nyomás 20 bar (20 °C-nál)
• gyorscsatlakozó ½“
vízzáró szeleppel
• gyorscsatlakozó ½“
csatlakozóidommal
vízcsaphoz (¾“ belső menetes)

Rend.-sz.: 240920011

Keressen fel bennünket közösségi média csatornáinkon:
facebook.com/granitpartsde

@granit_parts

Granit Parts Bt, 6000 Kecskemét, Thököly u. 3., tel. +36 76 610 076, e-mail: sales.hu@fricke.de

instagram.com/granit_parts
www.granit-parts.hu
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Rend.-sz.: 26070213

