
20
19

 D
EC

EM
BE

R

GRANIT Parts Bt. 6000 Kecskemét, Tel. +36 76 610 076 sales.hu@granit-parts.com www.granit-parts.hu

A GRANIT VISZONTELADÓI MAGAZIN

CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN

ROCKINGER

Member of JOST-World

»» GRANIT»

Hengerfejtömítés

Cikkszám: 38012717 

• összehas. szám: 0011460471

»» JOHN»DEERE»

Hengerfejtömítés

Cikkszám: R116516  

A MINŐSÉG MINDENEK FELETT
ÚJDONSÁG: Újonnan kifejlesztett hengerfejtömítés a 6,8 literes John Deere Power motorokhoz.

Nálunk, a GRANIT-nál a minőség különösen fontos. A saját márkás 
termékeink fejlesztése a legszigorúbb minőségi ellenőrzések alá esnek, 
amelyeket a heeslingeni fő telephelyünk saját laborjában végeznek. 
Ennek segítségével biztosítható Önöknek a minőségre vonatkozó ígére-
tünk. Ebből az okból különösen fontos volt számunkra a 6,8 literes John 
Deere Power Tech motorokhoz való új hengerfejtömítések kifejlesztése.

Hiszen sokan tudják, hogy ezeknél a motoroknál a merev tömítések 
gyakran tömítetlenséget okoznak. A hagyományos lágy tömítések a 
nagy nyomásnak és a magas hőmérsékleteknek nem tudnak ellenállni.

A 6,8 literes Power Tech motorhoz tartozó tömítésünk eddig a hagyo-
mányos John Deere tömítésen alapult. A minőségre vonatkozó ígére-
tünk betartása és a problémák megszüntetése érdekében ezt a tömítést 
teljesen újra fejlesztettük. Egy ideje már a saját márkánkkal fémjelzett 
többrétegű acéltömítést is kínálunk. Amely hosszabb élettartamú és 
magasabb minőségű, mint a hagyományos lágy tömítések. Ezáltal az 
eredeti alkatrészekhez kedvezőbb ár mellett jobb minőséget tudunk 
Önöknek nyújtani.

A GRANIT által kifejlesztett 
többrétegű acéltömítés

Eredeti John Deere 
lágy tömítés



Minden alkalmazási célra megvan a megfelelő akkumulátor. Az akkumulátor 
kiválasztásakor az akkumulátor technológiája fontos szerepet játszik.

Endurance»Line: A Tartós és sportos az indítóakkumulátorok között. Csekély 
önkisülésének köszönhetően töltés nélkül is hosszú tárolási időt biztosít. Ez 
a viszonteladók számára rendkívül előnyös. Ezeken túl az Endurance Line 
akkumulátorok a teljes élettartam alatt gondozásmentesek, és jó hidegin-
dítási tulajdonságokkal rendelkeznek.

AGM-Batterien: Az AGM az Absorbent Glass Mat (abszorbens üvegszálas 
párna) rövidítése. Ebben az akkumulátorban az elektrolit egy üvegszálas párná-
ban található. Az AGM akkumulátorok csekély belső ellenállásúak, amely csök-
kenti az öngyulladás kockázatát. Ezáltal még hosszabb tárolási idő után is kellő 
kapacitással rendelkeznek a következő indításhoz. Még olyan extrém hőmér-
sékletek során is megbízhatóak maradnak, amelyek a normál indítóakkumu-
látorokat lemeríthetik és kapacitásvesztést okozhatnak.

Meghajtó»-»és»munkaakkumulátorok: A GRANIT meghajtó- és munka- 
akkumulátorok megbízható áramellátásra kiválóan alkalmasak. Használatuk-
kal a napi, intenzív teljesítményű munkavégzések, pl. emelőgépek, elektro-
mos targoncák, lakóautók, napelemes rendszerek tárolói szinte gyerekjáték. 
Folyamatos teljesítményleadásról gondoskodnak. Természetesen figyelembe 
kell venni, hogy az AGM akkumulátorok soha ne merüljenek le teljesen, ez 
ugyanis csökkentené az élettartamukat.

A GRANIT kínálatából bármilyen célra kiválasztható az alkalmazáshoz megfe-
lelő és az eredeti beszállítói minőségű akkumulátor. A teljes kínálat elérhető 
a www.granit-parts.hu oldalon.

»» GRANIT»

12»V,»60»Ah»akkumulátor

Cikkszám: 58595502 

• ETN: 960051000

• meghajtóü- és munkaakkumulátor, megtöltött és feltöltött

• méretek h x sz x m (mm): 246 x 175 x 190

• névleges feszültség (V): 12

• kapacitás (Ah): 60

• talprögzítés: B13

• kapcsolás: 0

• töltőmennyiség (l): 5

»» ENDURANCE»LINE»

12»V,»35»Ah»akkumulátor

Cikkszám: 58553520G 

• ETN: 535 020 024

• megtöltött, előtöltött, gondozásmentes, Ca-Ca technológia

• méretek h x sz x m (mm): 187 x 127 x 226

• névleges feszültség (V): 12

• kapacitás (Ah): 35

• talprögzítés: B00

• kapcsolás: 0 - +

• hidegindító áram EN (A): 270

»» GRANIT»

12»V,»145»Ah»akkumulátor

Cikkszám: 58596051 

• ETN: 960051000

• meghajtó- és munkaakkumulátor, megtöltött és feltöltött

• méretek h x sz x m (mm): 475 x 190 x 195

• névleges feszültség (V): 12

• kapacitás (Ah): 145

• talprögzítés: B00

• kapcsolás: 3

• töltőmennyiség (l): 7

»» ENDURANCE»LINE»

12»V,»162»Ah»akkumulátor

Cikkszám: 58556219G 

• ETN: 562 019 048

• megtöltöttt, előtöltött, karbantartás, Ca-Ca technológia

• méretek h x sz x m (mm): 245 x 175 x 190

• névleges feszültség (V): 12

• kapacitás (Ah): 62

• talprögzítés: B03

• kapcsolás: 0 - +

• hidegindító áram EN (A): 480 

»» GRANIT»

12»V,»50»Ah»akkumulátor

Cikkszám: 58595406 

• ETN: 954006000

• meghajtó- és munkaakkumulátor, megtöltött és feltöltött

• méretek h x sz x m (mm): 211 x 175 x 190

• névleges feszültség (V): 12

• kapacitás (Ah): 50

• talprögzítés: B01

• kapcsolás: 0

• töltőmennyiség (l): 4
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MINDEN ÉVSZAKBAN AZ ELŐZŐSÁVBAN
GRANIT PARTS akkumulátorokkal


