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CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:

ROCKINGER

Member of JOST-World

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
A GRANIT nagy várakozásokkal tekint a 2020-as évre.

Az izgalmas és sikeres 2019-es év után elérkezett az idő, hogy meg-
köszönjük ügyfeleinknek a bizalmat és a közös együttműködést. Mint 
minden évben, idén is különöst hangsúlyt fektettünk ügyfeleinkre, hogy 
mindennap a lehető legjobb támogatást nyújthassuk. Az ők bizalma 
jelenti a bizonyítékot, hogy szolgáltatásainkkal a jó irányba megyünk.

Az elmúlt évben is sokat fektettünk be, hogy még gyorsabbak legyünk, 
hogy a webshopon és az apllikáción történő megrendelés folyamatát 
még egyszerűbbé tegyük, és hogy vonzó termékkínálatot nyújtsunk. 
A GRANIT BLACK EDITION nevű saját márkás szerszámok bevezeté-
sével egy újabb lépést tettünk afelé, hogy önöket tovább erősíthessük. 
A viszonteladóinknak támogatásként nyújtott szolgáltatásaink és 
megoldásaink a 2020-as évre vonatkozóan is a legfőbb célunk marad.

Hogy megtudjuk, fáradozásaink mennyire sikeresek, 2019-ben egy 

átfogó kérdőívet is öszszeállítottunk. Az Önök 
eredményei fontos támpontot jelentenek 
számunkra ahhoz, hogy állandóan fejlődjünk. 
Hiszen az ügyfelek visszajel- zései ehhez a legérté-
kesebb eszköz.

Az elmúlt év kérdőívei azt mutatják, hogy immár 
sok mindent jól végzünk. Ügyfeleink e l égede t t-
sége összességében véve nőtt. De ter- mészetesen 
akad néhány olyan dolog, amin még dolgoznunk kell. 
Ezek a konstruktív jellegű visszajelzések segítenek nekünk 
abban, hogy a jövőben még jobbak legyünk.

Előre is köszönjük, hogy idén is kitölti a kérdőívet, és válaszaival segíti 
munkánkat a közös fejlődés jegyében.



Sok traktormárka már nem gördül le a szalagról. De az oldtimer traktorok 
szenvedélyes gyűjtőinek köszönhetően még mindig léteznek. Ezek a ked-
vtelésből eredő gépek különös figyelmet és ápolást igényelnek. Ezen okból 
a saját GRANIT PARTS márkájú, oldtimerekbe beépíthető alkatrészeket tar-
talmazó Classic Parts katalógust rendszeresen megújítjuk. Az új katalógus 
január 1-től jelenik meg. A szokásos 12 hónap helyett az új Classic Parts 
katalógus 18 hónapig, azaz 2021. június 30-ig lesz érvényben.

Termék- és katalógusmenedzsereink a katalógus átformálására nagy erőfeszí-
téseket tettek. A borítón ebben az évben egy Mercedes MB Trac 1600 látható. 
A kínálatot minden gyártmányra vonatkozóan átdolgozták és kibővítették. 
A katalógus így 876 oldalasra bővült. Az oldtimerek kedvelői mindent meg-
találnak, ami a szívüket megdobogtatja, a kínálatban összesen 17 gyártmány 
található, pl. a Deutz, Fordson, Ford, Güldner, John Deere, Kramer, Massey 
Ferguson, Eicher, Mc Cormick, IHC és Mercedes Benz. Ezeken kívül a Classic 
Parts katalógusban olyan alkatrészek is megtalálhatók, amelyek különféle 
típusokhoz is alkalmazhatók.
 
A katalógusra idén is egy jelképes 5 eurós díj került nyomtatásra. 

Ezzel csupán a 
katalógus jelen-
tőségét szeret-
nénk kiemelni, 
még akkor is, ha 
Ön ezt díjmente-
sen kapta meg.

A Classic Parts 
katalógus a 
területileg illeté-
kes kollégáktól 
vagy az Ügy-
félszolgálatunkon 
történő jelzés alapján kérhető. A katalógus a 
337202001CP-DE  cikkszámon rendelhető, és legalább 6 darab katalógus 
megrendelése esetén egy vonzó és figyelemfelhívó, Classic Parts megjelenésű 
kínálódobozt adunk ajándékba.

A CARRARO a traktorok első tenge-
lyeinek és hajtóműveinek világszerte 
vezető és ismert gyártója. A GRANIT a 
közelmúltban elindította a széleskörű 
CARRARO alkatrészek értékesítését. A 
GRANIT webshopban 14.230 CARRARO 
termék található. Ennek köszönhetően jelenleg 85 tengelytípushoz nyújtunk 
alkatrészeket, ez összesen 919 tengelyt foglal magában.

A speciális és azon belül a tengelykereső segítségével aa megfelelő alkatrész 
gyorsan és egyszerűen kikereshető. A keresés folyamata: a tengelyszámot 
a webshop keresőmezőjébe kell írni, entert NEM kell ütni. Ekkor a webshop 
választási lehetőséget kínál fel, és az egyes kategóriák alatt a CARRARO 
alkatrészszám kényelmesen kiválasztható.
 

Ezen széles CARRARO adatbank lehetőséget nyújt abban, hogy az igény 
szerinti alkatrész egyszerűen, de mindenek előtt gyorsan kikereshető legyen. 
A CARRARO-val történő partnerség és a széles keresőfunkció alapján segít-
séget nyújtunk a mindennapi munka megkönnyebbítésében. Ez alapján Ön 
az ügyfeleknek még jobban és még gyorsabban a segítségükre tud lenni.

»» CARRARO»»»

Ház

Cikkszám: 140879 

• bal

• összehas. szám: Massey Ferguson: 

   3785571M1

»» GRANIT»»»»

Kipufogótorok

Cikkszám: 154131069  

• típusok: Trac 1300, 1500

• motortípus: OM 352

»» CARRARO»»

Forgócsap

Cikkszám: 133084  

• felső

• összehas. szám: Massey Ferguson: V34057300

• tengelytípusok: 20.29, 20.22, 20.19, 20.43

»» GRANIT»»»

Bal»hátsó»lámpa

Cikkszám: 15402813 

• típusok: 644, 743, 743XL, 744, 745, 745XL, 844, 844XL

Mercedes-Benz típusokhoz  McCORMICK és IHC típusokhoz
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EGY KLASSZIKUS ÚJ KÖNTÖSBEN SOK KIS FOGASKERÉK EGY RENDSZERBEN
Az új Classic Parts katalógus megérkezett. A GRANIT a CARRARO alkatrészeivel bővíti tovább a kínálatot.

OLDTIMER MODELLEKET KERESÜNK 
FOTÓZÁSRA! 
Jelentkezzen már most a Classic Parts  
2021-es katalógusra!


