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CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:
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SIKERTERMÉKEK 2019 – RENDKÍVÜL ÁTFOGÓ
Az év elején a népszerű végfelhasználói katalógus vásárlói impulzusokat ad 
a GRANIT kínálatának számtalan területéről.

GRANIT LED 7000 munkalámpa

cikkszám: 707997000

MIYO öntözésvezérlés alapcsomag

cikkszám: 26071160

• kötetlen, mivel szolár működésű

• környezetkímélő, mivel teljesen 

   automatikus és igény szerint 

   öntöz

• intuitív és teljes lefedettséget 

nyújt

• egyszerű és kacskaringózás-

mentes

• rozsdamentes acél rögzítőtalp az álló és függő helyzetű beépítéshez

• stabil alumíniumház hűtőbordákkal

• 2500 mm hosszú, 2 pólusú csatlakozókábel nyitott végekkel

   (fehér: - föld / fekete: + feszültség 12/24 V). 

• a CIE 84, CIE 70 és CIE 15 szabványok szerint a TÜV által bevizsgálva

A friss nyomtatású végfelhasználói katalógus, a 
Sikeretermékek 2019 az előző évvel összevetve 
jelentősnek mondható 10%-kal nőtt, így 776 
oldalasra duzzadt. A főkatalógusokból gon-
dosan kiválasztott, hozzávetőlegesen 10.000 
rendkívül sikeres termék került a kiadványba, 
amelybe a GRANIT termékmenedzserei ezen 
kívül 1.000 új terméket is felvettek.

A katalógus 12 áttekinthető fejezetből áll. A 
meglévő termékeket kritikus szemmel vizsgál-
tuk, de mindenek előtt új, innovatív termékek 
és termékcsoportok, sőt teljesen új fejezetek is 
kerültek a kiadványba. Idén például a 3-ik, a 
Talajművelés fejezetben a „HEAVY DUTY” ter-
mékek nagyobb hangsúlyt kaptak, mint az 
előző évben. A 10-ik, az Elektronika fejezetben 
hajtáshoz és világításhoz használatos akkumu-
látorok és számos LED-munkalámpa is található. 

Az 5-ik, Betakarítás és állattartás fejezetben 
idén először fellelhetők a LISTER nyírógépek. A 
2-ik, a Kertészet és erdészet fejezetben a MIYO 
öntözésvezérlések, a GLORIA fúgakefék ugyan- 
úgy első megjelenésüket ünnepelhetik, mint a 
FASTER jelölőrendszere, a FASTGRIP a 11-ik, a 
Hidraulika fejezetben. A kötet közepén található 
a Kormánymű és első tengely fejezete, amely 
teljesen új részként került a kiadványba.

A Sikertermékek 2019 végfelhasználói kata-
lógus egész évben kiváló lehetőséget nyújt 
a viszonteladóknak, hogy az ügyfelei részére 
saját, átfogó, számos területet érintő, kiváló 
anyaggal rendelkezzen, és hogy a kötet segítsé-
gével folyamatos vásárlói impulzust biztosítson.

A MIYO rádióvezérlésű öntözőrendszer a legkülönbözőbb

méretű zöldfelületekhez

• 12 nagyteljesítményű LED a közeli terület megvilágítására
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A legtöbb mezőgazdasági alkatrész- 
hez hasonlóan, a hígtrágyaszivaty- 
tyúk extrém terheléseknek vannak 
kitéve, ennek megfelelően gyakran 
bosszantó és költségigényes kieső 
üzemidőkre, hibajelenségekre kerül 
sor. Ezek a hibák sok esetben elke-
rülhetők, ha a felhasználás során 
a rendellenességekre időben rea-
gálunk. A túlmelegedést, a kopást 
és a szennyeződést a szivattyúknak 
ugyanis mind-mind le kell küzdeniük. 

A Battioni & Pagani szivattyúk segítségé- 
vel a szivattyúk legfontosabb paraméte-
rei a fülkéből ellenőrizhetők és azonnali 
beavatkozási lehetőséget nyújt, amint 
valamilyen rendellenesség lép fel. A 
szenzorok által a készülék az olajszin-
tet, a hűtőfolyadék és a kipufogógáz 
hőmérsékletét, a nyomást és a váku- 
umot folyamatosan megjeleníti. Emel-
lett rögzíti az üzemórákat és méri a 
tartályok feltöltéseit. Valamennyi adatot 
eltárol, amelyek bármikor előhívhatók. 

Emellett a kezelőpanel által a teljes 
mértékben meghatározott paraméte-
rekhez, mint például a toroknál lévő 
kipufogógáz nyomásához, a hőmér-
séklethez és a munkanyomáshoz 
aktív határértékek állíthatók be és a 
szivattyú automatikusan tisztítható. 
Ezért a Battioni & Pagani kezelőpa-
nelhez és az Activ kezelőpanelhez a 
GRANIT öblítőberendezést is kínál. 
 
 

A kezelőpanel és az Activ kezelőpa-
nel kiváló befektetés a gazdáknak és 
a vállalkozóknak, a hígtrágyaszivaty- 
tyúk élettartama ugyanis ezekkel 
jelentősen növelhető, a meghibá-
sodások és a hozzá kapcsolódó 
üzemidő-kiesések számottevően csök-
kenthetők. A vadonatúj termékek meg-
találhatók a webshopban.

A HÍGTRÁGYASZIVATTYÚK TELJES FELÜGYELETE
A kezelőpanel segítségével a hígtrágyaszivattyú minden lényeges paramétere ellenőrizhető
és ezáltal az élettartama is meghosszabbítható

B&P Active kezelőpanel hígtrágyaszivattyúhoz

cikkszám: 4056130205001
ÚJB&P kezelőpanel hígtrágyaszivattyúhoz kábellel és öblítőkészlettel

cikkszám: 4056130104001
ÚJ

Az alábbiak felügyelete biztosítható:

• olajszint

• hűtőfolyadék hőmérséklete

• munkaórák száma

• kipufogógáz hőmérséklete

• nyomás

• vákuum

Extra funkciók:

• tartálymennyiség-számláló

• üzemóraszámláló

® ®

1. Szivattyúvédelem: Ha az érzékelők által 
mért értékek az előre beállított paramétere-
ken kívül esnek, a szelep teljesen kinyit, hogy 
a vákuumfázisban, vagy a nyomófázisban a 
légtelenítéshez kívülről levegőt áramoltasson. 

2. Beállítás: Az üzemeltető a vákuum- 
vagy nyomásértéket igény szerint tudja be-
állítani. Az elektromos szelep részben kinyit, 
hogy tartsa az üzemeltető által 
beállított vákuum- vagy nyomásértéket.

Active kezelőpanel extra funkciókkal
Elektromos vezérlésű szelep 2 funkcióval

Kivitel: Automatikus tisztítással az öblítőfolyadék befecskendezésének segítségével. A kezelőpanel figyelmeztet a hőmérséklet, a vákuum, a túlnyomás értékének átlépése 

esetén, alacsony olajszint esetén figyelmeztetést ad. Ezen kívül a nyomás, a hőmérséklet és az üzemi nyomás maximális értékei igény szerint állíthatók. A kezelőpanel egy teljes 

felügyeletet biztosító elektromos készülék.



Granit Parts Bt., 6000 Kecskemét, Thököly u. 3., Tel.: +36 76 610 076, sales.hu@granit-parts.com www.granit-parts.hu

A Würzburg környékén található Ilgenfritz-Eletronics GmbH & Co. KG elektronikai 
szolgáltatóként az elmúlt években a mezőgazdasági ágazatban szerzett magának 
hírnevet. A cég ma már a mezőgazdasági gépekhez nyújtott elektronikai megoldá- 
sok terén a világ egyik vezető vállalkozása. A saját termékeken és 
megoldásokon túl az Ilgenfritz-Electronics gyors és kedvező szer-
vizt kínál, amely mostantól már a GRANIT ügyfelek számára is elérhető. 

látják el feladatukat. Az elektronikai alkatrészek cseréjére nincs szükség, a meghibá-
sodott alkatrész felülvizsgálata és a javítása szakértő szerelő segítségével, rendszerint 
3-5 nap alatt történik. A javított alkatrészre 1 éves jótállás biztosított.

Hibás elektronikai alkatrész?
A szerviz pontos, gyors és kedvező. Az Ilgenfritz-Electronics jelenleg több, mint 120 
gyártó 350 alkatrészének javítását kínálja. Ezáltal a meghibásodások gyorsan és 
költséghatékonyan háríthatók el, az alkatrészek hosszú ideig megbízhatóan

 
  

• Fendt Vario kezelőpanel, 10 colos
• Fendt sebesség- és fordulatszámmérő
• John Deere  BIF kijelzőegység 600 PREH, 6010, 6020 széria
• John Deere  Greenstar GS2600 kijelző*
 *a kijelző, az érintőképernyő és a memóriakártya tartójának javításai

• John Deere  EL-4 permetező computer, 412, 638 NYÁK-lapok
• John Deere  BIF kijelzőegység 6000-es széria*
 *a mechanikusan sérült kijelző nem cserélhető, a javításhoz szükséges megadni: 

     üzemóra állása, abroncsméret, alap vezérlőpanel be van-e építve

• John Deere  központi vezérlőegység BCU 6010-es széria*
 *az üzemóra nem programozható

• John Deere  BaleMaster monitor + DC45811 nyomógombok*
 *a mechanikusan sérült kijelző nem cserélhető

• Claas CEBIS 1, CEBIS 2
 *a képernyő és a megvilágításának javítása

• Krone Gamma kezelőpanel

Javítási top 10 

Az Ilgenfritz-Electronics jóvoltából a GRANIT viszonteladók mostantól a  
mezőgazdasági elektronika első osztályú szolgáltatásait is igénybe vehetik.

KEDVEZŐ JAVÍTÁSOK 

BEFEKTETÉSEK HELYETT

SAJÁT FEJLESZTÉSŰ VIZSGÁLATI MÓDSZER, 

MEGBÍZHATÓ ÉS GYORS HIBAKERESÉS

ELEKTRONIKAI GYORSSZERVIZ

Bejelentés

Elszállítás

Felülvizsgálat

Előzetes költségvetésJavítási megbízás

Javítás

Visszaküldés

egyszerűen, online a webshopban 
vagy e-mailben

rövid határidővel

a hibás alkatrész feltárása

az ügyfél részére

rövid átfutási idővel
jótállással

AZ ILGENFRITZ-ELECTRONICS-NÁL ELVÉGZENDŐ JAVÍTÁSOK
KÉNYELMESEN A GRANIT ÜGYFÉLSZOLGÁLATON KERESZTÜL
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10 ÉVES A GRANIT AKADÉMIA
Műhely, alkatrészraktár vagy iroda - a GRANIT informatív és 
gyakorlatorientált szemináriumokat nyújt minden dolgozónak

MÁR CSAK KEVÉS HELY ELÉRHETŐ

10 évvel ezelőtt, a 2008/09-es szezonban a 
GRANIT Akadémia 5 oktatással és több, mint 
300 jelentkezővel kezdett Heeslingenben. A 
GRANIT Németországban, Ausztriában és 
Svájcban profiktól profiknak ma már 12 hely- 
színen közel 100 képzést, oktatást és  
szemináriumot tart, amelyekre az elmúlt  
szezonban 1.100 résztvevő jelentkezett. 

Az Akadémia éppúgy irányul a műhely, az alkat- 
részraktár dolgozóira, mint az iroda munka-
társaira. A kínálat a minősített képzésektől, 
a mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti 
oktatásokon keresztül a műszaki ismeretter-
jesztő napokig, a műhelyvezetői oktatásokig, 
illetve a beszerzési, készletgazdálkodási és  
értékesítési oktatásokig terjed. Minden  
tanfolyamot az átadott ismeretanyag  

aktualitása és az előadók profizmusa jellemez. 
Ehhez a GRANIT olyan külső szakértőkkel  
folytat együttműködést, mint a TÜV Rhein-
land, a Kerekedelmi és Iparkamara, vagy olyan  
gyártókkal, mint például a Bosch, a Wabco 
vagy a GKN.

Minden képzés esetén a legvégső cél az, 
hogy valódi hozzáadott értéket biztosítson 
a vállalat napi munkájához. A GRANIT Aka-
démia szakértői ismerik a mindennapi életet 
a műhelyben, a raktárban és az irodában, 
valamint a legújabb előírásokat és a legújabb 
technikai fejlesztéseket. Olyan oktatási prog- 
ramot nyújtanak, amivel minden terület a 
dolgozóit az egyedi igények szerint, a jövőre 
hangolhat.

„YOUNG PROFESSIONAL“
SZAKMAI SZEMINÁRIUM
FIATAL AGRÁRVÁLLALKOZÓKNAK
Időtartam: 2019. február 18-22.
Célja: A mezőgazdasági üzemek menedzsmentjének
lényeges témakörei és az információcsere
1. és 2. nap:       Kommunikáció a vállalkozásban
3. nap:               Stratégiák fiatal vállalkozóknak
4. nap:               Folyamatmenedzsment fiatal vállalkozóknak
5. nap:               Jogok a vállalaton belül

BPW TENGELY- ÉS FÉKRENDSZEREK
alapképzés
Időpont: 2019. február 19.

SŰRÍTETT LEVEGŐS FÉKRENDSZEREK
alapképzés
Időpont: 2019. február 19.

A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
alapképzés
Időpont: 2019. február 22.

Jelentkezési határidő: 14 nappal az oktatás előtt a GRANIT webshopban vagy a sales.hu@granit-parts.com e-mail-címen.


