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CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:

ROCKINGER

Member of JOST-World
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BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
A GRANIT számos örömhírrel kezdi a 2019-es évet.

Egy izgalmas és sikeres 2018-as 
esztendő után, ezúton szeretnénk 
megköszönni ügyfeleinknek a 
bizalmat és a partneri együttmű-
ködést. Az előző évben is mindent 
megtettünk annak érdekében, 
hogy ügyfeleinkről napról napra, 
újra és újra a lehető legjobban 
gondoskodjunk és támogassuk 
őket.

Az előző esztendőben ehhez 
ismét sokat invesztáltunk, hogy 
még gyorsabbak legyünk, hogy 
még jobb webshopunk legyen, 
hogy még vonzóbb kínálatot 
nyújthassunk, és hogy viszont- 

eladóinkat más felületeken a 
lehető legjobb szolgáltatásokkal 
és megoldásokkal támogathas- 
suk.

Annak érdekében, hogy megtud-
juk, fáradozásaink mennyire ered-
ményesek, rendszeresen átfogó 
ügyfélelégedettségi mérést vég-
zünk, amelynek eredményei újra 
és újra inspirálnak minket, hogy 
még jobbak legyünk.

Az aktuális kérdőív eredményeivel 
rendkívül elégedettek vagyunk. 
A kitöltésben részt vevő viszont- 
eladóink kínálatunkat nagyon 

jónak minősítették. Ezzel egyide-
jűleg a kínálat bővítésére vonat-
kozó kívánságokat is elfogadtuk. 
Beszállítóink megbízhatósága 
jó értékelést kapott, amely az 
ügyfeleinknek rendkívül fontos 
szempont.

Az alkatrészkeresés egyik előny- 
ben részesített eszközeként 
az új webshop jó és nagyon jó 
minősítést kapott. A résztvevők 
itt is több ötletet adtak a további 
optimalizáláshoz, amelyek a web-
shop további fejlesztészét közvet- 
lenül fogják szolgálni.

Az Ügyfélszolgálat a kérdőívek 
résztvevői részére különösen 
fontos szerepet játszik. A válasz-
adók 85%-a az Ügyfélszolgálat 
kedvességét nagyon jónak ítélte.

Ezúton köszönjük, hogy részt 
vettek a kérdőívek kitöltésében, 
köszönjük a pozitív visszajelzése-
ket! Bízunk benne, hogy sikeres 
2019-es évnek nézünk elébe.
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TÖBB MINT 1500 ÚJ TRAKTORALKATRÉSZ

Korábbi, már jól bevált traktoralkatrészek, illetve 
új termékek és tartalmak 1.600 oldalon. Az 
aktuális kiadásban többek között a CUNA sűrített 
levegős alkatrészek is megtalálhatók. 1-es, 2S-es 
és 3-as kategóriájú GRANIT-os alsó függesztőhor-
gok és John Deere-hez emelőkarok most először 
jelennek meg a kínálatban. Az elfordítható sár-
védőtartók szintén új termékek a 2-es katalógus 
Járműfelépítmény fejezetében. A GRANIT speci-
alistái a GRANIT és Grammer ülések kínálatát is 
jelentősen kibővítették. Ráadásul az opcionális 
felszereltségek lehetőségei immár sokkal széleseb- 
bek, mint korábban. A 2-es, traktoralkatrészek 
katalógusban a vonófejek új elrendezésben érhetők 
el. A alkatrészek könnyebb és jobb beazonosítása 

érdekében a termékeket most a fejezet elején kerül 
listázásra, amelyeket méret és verzió szerint ren-
deztünk. Valamennyi katalóguscikk, de sok egyéb 
termék továbbra is megtalálható a webshopban. 
Egyébiránt immár minden üveget pontos rajzzal 
egészítettünk ki.

GRANIT alsó gyorskapcsoló horog

a 466. oldaltól cikkszám: 20088002

• max. teljesítmény: 74 kW

• A (mm): 56

• B (mm): 34

• C (mm): 115

• kivitel: 2. kat.

ÚJ

GRANIT levegőcsatlakozó vontatóhoz

a 392. oldaltól cikkszám: 84199625

• tömlőcsatlakozó nélkül, szeleppel Ø 18 x 1,5 mm

• CUNA rendszerhez

ÚJ

GRANIT légrugós ülés keskeny nyomtávú traktorokhoz

az 1439. oldaltól cikkszám: 240920218
ÚJ

GRANIT forgócsap sárvédőhöz

az  1382. oldaltól cikkszám: 65415679

• sárvédőrögzítőhöz, bal 

• Massey Fergusonhoz

ÚJ

• légrugós ülés tömegbeállítással

• rugózási hossz 100 mm

• rugózás légrugókkal és hidraulikus lengéscsillapítással

• hosszanti állítás 

• magasságállítás 

• állítható háttámla



MOTORALKATRÉSZEK A-TÓL Z-IG

A 3-as, motorkatalógust tekintélyesnek mond-
ható 1.792 oldal alkotja. Az alkatrészeket a kipu-
fogógáz-utókezeléstől a főtengelyeken át egészen 
a hengerfejekig, 12 fejezetre tagoltuk. A GRANIT 
szakértői ismét sok terméket vettek fel a motorok- 
hoz. A katalógusban mindez 2.961 új termék-
pozíciót jelent. Az új alkatrészek száma a közös 
nyomócsöves motorok tekintetében rendkívül 
jelentős mértékben nőtt. Ennek következtében 
a kipufogógáz-utókezelés fejezete az első olda- 
lakra került és emellett számottevően bővült.

A katalógus az alábbi témakörökkel bővült: befecs- 
kendező szivattyúk és tartozékok, közös nyomó- 
csöves porlasztócsúcsok, üzemanyagtartályok, 
olaj- és üzemanyaghűtők, motorlégtelenítés, motor- 
csapágyak, előmelegítő tömlők, továbbá uni-

verzális cső- és flexibiliscső-összekötők, vala-
mint kipufogórendszerhez tartozó adapterek. 
A motorhűtés témakörében éppúgy újként 
kerültek a katalógusba a viszkokuplungok és 
ventilátorkerekek, hűtők, BEHR HELLA olaj- és 
üzemanyaghűtők. A viszkokuplungok és ven-
tilátorkerekek fejezetét illetően a BorgWarner 
is képviselteti magát az új kiadványban. Az 
INA márka a bordásszíjakhoz és szíjfeszítőkhöz 
nyújt javítókészleteket. A 3-as katalógusba most 
először felvételre kerültek az üzemanyagmérők. 
Valamennyi katalógustermék a GRANIT web-
shopban is megtalálható.

GRANIT motorcsapágy

a 962. oldaltól cikkszám:  380060051

• különféle Fendt Favorit típusokhoz

ÚJ

GRANIT NOX szenzor a kataliziátor kimeneténél

az 5. oldaltól cikkszám: 38017887

• 5 pólusú 

• Gen.2.5 

• hossza 615 mm

• közös nyomócsöves motorokhoz

ÚJ

GRANIT légtelenítő szelep

a 959. oldaltól cikkszám: 38006987

• közös nyomócsöves motorokhoz

• számos Fendt és Deutz-Fahr traktorhoz

ÚJ

GRANIT kipufogógáz-hűtő

a 4. oldaltól cikkszám: 38017881

• közös nyomócsöves motorokhoz

• Case Farmall és Case Quantum típusokhoz

ÚJ

VÉGTELENÜL SOK ALKATRÉSZ KÖZÖS 

NYOMÓCSÖVES MOTOROKHOZ
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