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CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN

ROCKINGER

Member of JOST-World

A GRANIT PARTS mostantól a Bosch műszaki megoldásainak part-
nere. Ennek keretében a jövőben eredeti beszállítókat látunk el 
különféle Bosch termékekkel, új értékesítési piacot nyitva ezáltal a 
Bosch termékeknek a terepen közlekedő járművek piacán.

Az AGRITECHNIKA kiállításon Markus Förstermann és Nico Niemann, 
a Bosch Automotive Aftermarket terepjárművekért felelős csapatától, 
valamint Hans-Peter Fricke, a Fricke csoport tulajdonosa a TSP prog-
ram keretében a Bosch és a GRANIT Parts között együttműködési 
megállapodást írt alá. Műszaki megoldási partnerként mostantól a 
mezőgazdasági, építőipari és kommunális gépeket illetően mostantól 
műszaki megoldási partnerként szolgáljuk ki a Bosch kis és közepes 
gyártócégeit, és Bosch termékekkel látjuk el őket.
 
A beszállítókat egy, a GRANIT eredeti beszállítókra specializálódott 
csapata fogja kiszolgálni. Az értékesítési együttműködés kezdete-
ként a hajtásrendszerek, ablaktörlők, energiarendszerek, szenzo-
rok, egyenáramú motorok, ventilátorok, mágnesszelepek, relék és 

csatlakozók kerültek kiválasztásra. Ezen partnerség létrejöttével 
lehetőségünk nyílik, hogy az építőipari gépek alkatrészeinek piacán 
teret nyerjünk, és hogy az eredeti beszállítói értékesítési csatornát 
tovább építhessük.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A GRANIT PARTS ÉS A BOSCH KÖZÖTT
A mezőgazdasági, építőipari és kommunális gépek gyártói is profitálnak a GRANIT termékeiből és szolgáltatásaiból



768 oldal, 14 fejezet, 
több, mint 8.800 ter-
mék és több, mint 1.100 
újdonság. Ez a „Sikerter-
mékek 2020”, a GRANIT 
legújabb katalógusa a 
fogyasztók számára. Ter-
mékmenedzsereink min-
degyik termékcsoportból, 
minden márkából idén 
is számos sikerterméket 
állítottak össze. Ezáltal 
ügyfelei széles, vonzó 
termékkínálatot tudnak 
bemutatni, amely az Ön 
helyi termékkínálatát 
ideális módon egészíti ki.

A katalógusban található 
sikertermékek egyike a 
GRANIT BLACK EDITION. 

A prémium minőségű szerszámok kiváló alapanyagokból készülnek, rend-
kívül terhelhetőek és modern külsővel rendelkeznek. Ennek köszönhetően 
saját márkás szerszámaink a jövőben minden műhelyt gazdagíthatnak majd, 
a professzionális mezőgazdasági gépszerelőktől kezdve egészen a hobbi 
autószerelőkig.

További újdonság a katalógusban a Kardántengelyek és hajtáslánc termékkör. 
Az eredeti alkatrészek mellett például Blueline kardántengelyeket is kínálunk. 
Robusztus és minőségi kialakításuknak köszönhetően az eredeti beszállítói 
alkatrészek jó és kedvező alternatívát nyújthatnak.

Szintén új az „Építőipari gépek és teleszkópos rakodók” témakör. Ebben a 
fejezetben mindenképp kiemelkednek a már hagyományokkal rendelkező, 
világszerte ismert márka, az Atlas Copco szűrőkészletei. Rendkívül hasznosak 
a kompresszorokhoz és áramfejlesztőkhöz alkalmazható karbantartókészle-
tek, hiszen ezek olyan alkatrészeket tartalmaznak, amelyre mindig szükség 
van. Ezen kívül a svéd gyártótól még számos más alkatrészt is kínálunk.

Az építőipari gépekhez és teleszkópos rakodókhoz lévő fülkeüvegek szintén 
a katalógus egyik részét képezi. Több, mint 300 üveggel a GRANIT Parts 
számos gyártmányhoz és géphez széles termékkínálatot nyújt. Annak érde-
kében, hogy Ön az ügyfelének mindig a megfelelő üveget tudja kínálni, 
csaknem mindegyik üveghez megadjuk a méretet, a beépítési helyet és az 
eredeti alkatrész számát is.

A katalógussal egész évben vásárlási ösztönzés érhető el. A kiadványt kérje 
területileg illetékes kollégánktól, helyezze el az eladótérbe, hogy újabb és 
újabb vásárlást generáljon!

»» BLUELINE»»»»»

Kardántengely

Cikkszám: 3771210248956W   

• Lz (mm): 1210

• Széria: F248

• Profilpárosítás: G5/G6

• Vontató, vontatmány oldali kivitel: 1 3/8“, 6 bordás

»» GRANIT»BLACK»EDITION

1/4“,»3/8“,»1/2“»dugókulcskészlet

Cikkszám: 7301001  

 • széles választékú 

   181 részes szerszámkészlet

• mezőgazdasági és ipari járműveken, berendezéseken, 

    gépeken, személyautókon, haszonjárműveken, 

    hidraulikus gépeken végzett professzionális 

    csavarozási munkálatokhoz.

»» ATLAS»COPCO»»»

500»üzemórás»szűrőkészlet

Cikkszám: 23915ATL1001 

• Atlas Copco XAS 37 - 47

• 500 üzemórás szervizintervallumhoz
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SIKERTERMÉKEKET A VISZONTELADÓKNAK
A „Sikertermékek 2020“ katalógussal a GRANIT Parts a viszonteladóit szeretné támogatni a marketingben.



A trágyázás és növényvédelem témakörében az elmúlt néhány évben számos 
változás ment vége, egyrészt mindenképp az éghajlatváltozás, másrészt a 
politikai fejlődés. Ezen változások mellett természetesen a GRANIT PARTS 
termékmenedzserei sem mehetnek el. Éppen ezért az új 13-as katalógus 
kialakításában nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kínálatot számos, 
ésszerű termékkel bővítsük ki.

A több, mint 1100 oldalon nem csupán a 3.300 termékújdonság található, 
hanem egy új fejezet, az öntözés is helyet kapott a katalógusban. Az elmúlt 
évek szárazsága a gazdálkodók számára ezt a témakört egyre fontosabbá 
tette, ami miatt jelentős anyagként mindezt a katalógusba emeltük. Ezáltal 
velünk közösen időben felkészülhetünk az Ön ügyfeleinek növekvő igényeire. 
A saját márkás termékek mellett természetesen olyan jelentős márkák is 
megjelennek a katalógusban, mint a SIME, a PERROT vagy a Rovatti.

A modern mezőgazdaságban a hígtrágya-kijuttatást nem csak az aktuális 
politikai helyzet, hanem az idő tényezője is döntően befolyásolja. Ezen okból 
a talajközeli hígtrágya-kijuttatás témakörét kibővítettük, és a GRANIT dokko-
lóegységei, töltő- és lefejtőegységei segítségével jelentős időmegtakarítást 
jelentő megoldásokat kínálunk.

A növényvédelem fejezet az új katalógusban is lényeges szerepet tölt be. 
A termékkört számos szivattyútípussal, pl. a POLMAC márkával bővítettük, 
de a precíziós gazdálkodás is fontos helyet képvisel. A digitalizáció jelen-
tősége ugyanis a mezőgazdaságilag hasznosítható területek megművelése 
során egyre nő. A hatékonyság növelése, amely ebből kinyerhető, a jövőben 
számos gazdát fog a beruházásról meggyőzni. Éppen ezért mi már most is 
az igényeknek megfelelő termékeket kínáljuk.

 

A 13-as katalógus-
ban fellelhető vonzó 
termék közül jóné-
hány, kedvező ár mel-
lett az új Trágyázás 
és növényvédelem 
viszonteladói ajánlat-
ban is megtalálható. 
Az ajánlat április 30-ig 
érvényes.

»» SIME»»»»»

Reflex»60»szórófej

Cikkszám: 40504053954   

• Rotorkit Multiangles 1 időzítővel

• fúvókaméret: 16 - 34 mm

• vízigény: 16,5 - 114,8 m³/h

• szórási távolság: 32,5 - 65 m

• csatlakozó karimája: 6 furatos, 78 x 130 mm

• szórófej szöge: 25

»» GRANIT»»»»»

Töltő-»és»lefejtőegység,»6“

Cikkszám: 405340250 

• készre szerelve

• 1 db 6“/6“ T-elemmel, 1 db 159-es, 6“ V-elemmel, horganyzott

• 2 db 6“ sárgaréz tolózárral

• Perrot csatlakozókhoz

»» GRANIT»»»»

Növényvédelmi»készlet

Cikkszám: 670BBA-QS 

• BVL növényvédelmi szabvány szerint, táskában, 1-1 db:

• egyszer használatos védőruha, XL (670196040018), 

• univerzális védőkesztyű, 10-es méret (670114440100)

• Force 8 félálarc, M-es méret (670106001022)

• kombinált szűrő, 2 db-os csomag (670106001740)

• szorosan illeszkedő védőszemüveg (670200001118) 

• szemmosó palack (67000073)

• hosszú ujjú védőruha, 150 cm (670700002057)
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TRÁGYÁZÁS ÉS NÖVÉNYVÉDELEM - ÚJRAGONDOLVA
Az új 13-as katalógussal a GRANIT PARTS felvértezi magát a modern mezőgazdaság által támasztott igényekkel szemben.
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Webshopos csapatunk számára a könnyű kezelhetőség mindig a 
munka középpontjában áll. A GRANIT webshopban történő ren-
delési folyamatot a lehető legegyszerűbbé szeretnénk alakítani. 
Webshopunkat ebből az okból rendszeresen bővítjük és javítjuk. Új 
szolgáltatásunk segítségével a felhasználói profilon belül több kosár 
is kialakítható és a munkatársakkal megosztható.

Előnye tehát kézenfekvő. Az új funkcióval tehát érzhetően meg-
könnyíthető az alkatrészek rendelésének tervezhetősége. Különféle 
kosarak hozhatók létre, például minden csapathoz vagy projekthez 
vagy a heti rendeléshez külön-külön,  és csupán néhány kattintással 
könnyen láthatóak. 1-1 kosárnak a kollégákkal történő megosztása, 
aminek köszönhetően ők is hozzáférhetnek és ők is módosíthatják 
azt, a csapatban lévő koordinációt is megkönnyíti. Ezen kívül még 
jobban átlátható, mely termékek azok, amelyek azonnal szállíthatók, 
valamint az egyes kosarak gond nélkül, bármikor és bárhol, egymás-
tól függetlenül megrendelhetők.

Ilyen egyszerű:
A bejelentkezést követően a webshopban új kosár hozható létre. 
Ehhez az adott termék oldalán a „Kosárba teszem” gombtól jobbra 
található „…” gombra, vagy a keresési listában a „Kosár” gombtól 
jobbra lévő „…” gombra kell kattintani. Az így megnyíló kosárátte-
kintő ablakban az „Új kosár hozzáadása” gomb segítségével új kosár 

hozható létre. Ezután itt az adott kosár elnevezhető, és kiválasztható, 
hogy közös kosár legyen, tehát az egész csapat számára látható, 
vagy privát kosár legyen, amihez csak Önnek van hozzáférése.

A webshop felső részén található kosár szimbólummal jelölt gombra 
kattintva az aktuálisan elérhető kosarak listája könnyen áttekinthető 
elrendezésben látható. Egy adott kosár kiválasztásával a termékek 
ezen kosárba helyezhetők. Az adott beállítások, tehát a hozzáférési 
jogosultságok, a kosár érvényességének ideje, a kosár megnevezése 
itt kényelmesen elvégezhető.

A megrendelési folyamat egyéb tartalmi elemei változatlanok marad-
nak. Az új szolgáltatással kapcsolatos további információk az oldal 
alján található QR-kód beolvasásával érhetőek el. Kérdés esetén 
készséggel állunk rendelkezésére.

A»TÖBB»KOSÁR»LEÍRÁSÁNAK»QR-KÓDJA

A GRANIT WEBSHOP MÉG RUGALMASABBÁ VÁLT
Több kosár használatával a rendelések jobban átláthatóak.


