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CSAK A LEGJOBBAK A VÁLASZTÉKBAN:

ROCKINGER

Member of JOST-World

A mezőgazdasági gépek hűtőrendszerében lévő tömítetlenség nagy 
bosszúságot jelent. Ráadásul a legtöbb, mélyre épített motortér esetén 
a finomszakadások nehezen felismerhetők. A GRANIT éppen ezen ese-
tekre a Hazet Agrar hűtőcsatlakozóinak táskában rendezett készletével 
egyszerű és gyors megoldást nyújt a gyors a hibakereséshez.  
 
A táskában egy pumpa, egy összekötőtömlő és négy csatlakozó talál-
ható. Ezen csatlakozókat a közkedvelt gépgyártókhoz egyeztették és 
megfelelőek például a Claas, a Fendt, a Massey Fergusson, a Case, a 
New Holland vagy a Deutz-motorok hűtőrendszeréhez.

A Hazet-rendszerrel azonban nem csupán a tömlőkön lévő szivárgások 
ismerhetők fel. A hengerfej, a hengerfejtömítés vagy a hűtő hibái szabad 
szemmel is jól láthatóvá válnak. 

Az alkalmazás nagyon is egyszerű. A megfelelő adapterfedelet a hűtő 
betöltőcsonkjára csavarozzuk. Így a pumpa a tömlőn keresztül a csatla-
kozóval összeköttetésbe kerül. Amint a pumpa által a hűtőben nyomás 
keletkezik, a tömítetlen helyen a folyadék erősen szivárog és ezzel a 
tömítetlenséget lokalizáltuk. A fedelet opcionálisan egyébként a  Hazet 
6242490 vákumtöltőjével és a 6242481 hengerfejtömítési szivárgás- 
tesztelőjével is alkalmazhatjuk.

GYORS MEGOLDÁS A HŰTŐSZIVÁRGÁSRA
A Hazet Agrar, táskás kiszerelésű hűtőcsatlakozókkal a Granit a megfelelő szerszámokat nyújtja. 

Megrend.-sz.: 6245889
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AZ ÜLÉSTŐL A LAPOS BIZTOSÍTÉKIG    
Az új traktor különkiadás vonzó kínálatot nyújt a traktorok témakörében

A GRANIT termékmenedzserei a különböző területekről átfogó, 108 oldalas 
termékkínálatot állítottak össze a traktorok témájában. A különkiadás többek 
között üléseket, szélvédőket, felső kormányrudakat, kardántengelyeket, tolató-
kamera-rendszereket, X-Grip tartókat, szóróflakonokat és segédanyagokat, 
festékeket, gömbcsuklókat, fékdobokat, turbófeltöltőket, szállítószivattyúkat, 
befecskendő fúvókákat, lengéscsillapítókat, vízpumpákat, szűrőket, csatlakozó-
kat és vezérlőkészülékeket kínál. Ehhez a GRANIT különböző méretű, praktikus 
műhelycsomagokat társít tárolókkal együtt, amelyekkel a készletek könnyen és 
kedvezményesen feltölthetők.

A partnerek a megfelelő sikertermékek mellett sok újdonságot is megtalálnak a 
Traktor különkiadásban, amely fekvő alakban és 7 fejezetre van osztva. A magas 
minőségű saját márka, a GRANIT mellett a különkiadásban olyan neves márkák 
kerülnek bemutatásra, mint a GRAMMER, STABILUS, WEASLER, Walterscheid, 
KNIPEX, KENWOOD, RAM MOUNTS, SONAX, BRUNOX, Wilckens, FAG, SKF, 
BorgWarner, Garret, HAZET, Fleetguard és a MANN Filter.

A mezőgazdasági kereskedőpartnerek újra bónuszpontokat gyűjthetnek és 
ezáltal ajándéktárgyakat biztosíthatnak maguknak a szórakozás, a szabadidő, 
a grillezés, a játékok és a kikapcsolódás témaköreiből. 
Az ajánlat 2018. augusztus 31-ig érvényes.

VEZETŐFÜLKE 
2-19. oldal

FELSZERELÉSI TECHNIKA 
20 - 33. oldal

ELEKTRONIKA 
34-47. oldal

FOGYÓESZKÖZÖK 
48-59. oldal

TENGELYEK 
60-77. oldal

MOTOR 
78-101. oldal

HIDRAULIKA 
102-107. oldal

Kiváló minőségű termékek hét fejezetben
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by Honeywell

®

GRANIT légrugós ülés, Nitron

6. oldal 

Műszaki adatok:
• légrugós komfortos ülés 12 V kompresszorral
• fekete szövet
• felhajtható kartámlák
• 140 mm rugóút (légrugó és hidraulikus lökéscsillapító)
• magasságállítás 80 mm
• hosszanti-vízszintes rugózás
• félautomata tömegbeállítás 50-130 kg
• hosszanti beállítás 190 mm (mindkét oldalon rögzíthető)
• mechanikus deréktámasz
• állítható dőlésszögű háttámla
• komfortos, nagy kopásállóságú üléspárna

Megrend.-szám: 240920200

GRANIT rozsdavédő festék

55. oldal 

1 literes doboz 
színárnyalat: szürke 601 
kiváló rozsdásodás elleni védelem 
jól eldolgozható 

Megrend.-szám.: 27012422

Garret turbófeltöltő

79. oldal 

Típusok: 6800, 6900, 7700, 7800
Motortípusok: 6068TL, 6076TRW
Összehas. szám: RE56617, SE502166, RE42740 

Megrend.-szám: 38012513 

GRANIT műhely biztosítékcsomag

39. oldal 

 A csomag tartalma:
50x 1A / 50x 3A / 50x 5A / 50x 7,5A
50x 10A / 50x 15A / 50x 20A / 50x 25A
50x 30A / 50x 40A 

Megrend.-szám.: 507Set2

GRANIT ajtóüveg

12. oldal 
bal oldali
Típusok: 6010, 6020, 6100, 6110, 6120, 6200, 6210, 6220, 6300,
6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6420S, 6500, 6506, 6510,
6520, 6600, 6610, 6620, 6800, 6810, 6820,  
6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S
SE 6010, 6020, 6100, 6110, 6120,
6130, 6200, 6210, 6220, 6230,
6300, 6310, 6320, 6330, 6400,
6410, 6420, 6430, 6510, 6520,
6530, 6534, 6610, 6620, 6630,
6830, 6920, 6930, 7430, 7530
Összehas. szám: L213354, L169102
Szín: zöld 

Megrend.-szám.: 650886605
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LÉGRUGÓS ÜLÉS

BEL- ÉS KÜLTÉRI

FELHASZNÁLÁSRA

„STANDARD“ 500 RÉSZES
JOHN DEERE TÍPUSOKHOZ

JOHN DEERE TÍPUSOKHOZ



Keresse minket közösségi csatornáinkon:  facebook.com/granitpartsde  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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A PORSCHE TRAKTORTÓL AZ 
AUTOMATIZÁLT KOMBÁJNIG 
A GRANIT a VICTOR REINZ segítségével a piac legszélesebb tömítéskínálatát nyújtja. 

A VICTOR REINZ az Új-Ulm-i központtal rendelkező azon REINZ-tömítések  
vállalkozás termékmárkája, amely a Dana Incorporated leányvállalata. A 
VICTOR REINZ komplett szállítói programja több, mint 15.000 terméket 
foglal magában – a hengerfejtömítésektől és azok hengerfejcsavarjaitól, 
a tömítőanyagoktól és tömítés-eltávolítóktól kezdve, a szimeringeken és 
a szeleptömítéseken át egészen a turbófeltöltő csomagokig. A traktorok 
és mezőgazdasági gépek karbantartását és javítását illetően ez világ- 
viszonylatban lefedi az eredeti gyártók és a kihelyezett gyártók  
alkatrészpiacát.

A termékkínálat a legmodernebb, XPI magasnyomású befecskendezős 
motorok számára éppúgy pótalkatrészeket nyújt, mint az 1950-es évjáratú 
modellek számára. 

A traktorok és mezőgazdasági gépek különböző gyártói fő beszállítóként, 
ilyen például a Johnn Deer és a Fendt, a Reinz-tömítések vállalkozás 
számára kihelyezett gyártói minőségít gyártanak és szállítanak, amelyet 
a GRANIT-on keresztül a mezőgazdasági gépszerelők elérhetnek.

A VICTOR REINZ tömítéseinek specialistái otthon vannak a mérnöki 
tevékenységekben, mivel ők a műszaki előkészítéstől egészen a  
pótalkatrészgyártásig valamennyi folyamatláncban érintettek és ezáltal 
a tömítések témájában minden alkatrészt és üzemi feltételt kiválóan 
ismernek. A termékek a GRANIT webshopban az eredeti számokon vagy 
a VICTOR REINZ számokon keresztül érhetőek el.
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A VICTOR REINZ alkatrészprogramja: Hengerfejtömítések,  
hengerfejcsavarok, tömítőpaszták, tömítőanyagok, szimeringek,  
szeleptömítések, turbófeltöltő csomagok, szelepfedél-tömítések, 
könyöktömítések


