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Bármilyen motoralkatrészhez hasonlóan, a dízelmotorok porlasztó- 
csúcsai rendszeres kopásnak vannak kitéve. Ebben a szennyezett 
üzemanyag, a rendszerben lévő víz vagy a rosszul beállított nyo-
más is szerepet játszik. Emiatt a porlasztócsúcsokat időről időre ki 
kell cserélni. Csupán így biztosítható, hogy a motor lehetőleg kis 
üzemanyag-felhasználás mellett a legnagyobb teljesítményt adja le.

A porlasztócsúcsok cseréje esetén a megfelelő nyomás beállítása 
nem csupán kihívás, hanem ezzel egyidejűleg egy fontos munkafo-
lyamat is. Ehhez speciális hézagoló alátéteket használnak, amelyek 
a vastagságuk szerint különféle nyomást biztosítanak. A GRANIT 
immár olyan tárolóládát is kínál, amelyben összesen 480 db, 0,8 
és 1,95 mm közötti vastagságú alátétek találhatóak. Összesen 5, 
különböző átmérőjű alátéteket tartalmazó tárolóláda elérhető.

Ezen 5 GRANIT-os készlettel a mezőgazdasági gépek szervizelése 
során minden hagyományos dízelmotor porlasztócsúcsa könnyen 
beállítható, így ezáltal a csekély üzemanyag-fogyasztásra, a lehető 
legnagyobb teljesítményre és a porlasztócsúcsok hosszú élettar-
tamára vonatkozó kihívások egyszerre teljesülhetnek. Ráadásul a 
készletek rendkívül könnyen, egyszerűen és bárhol használhatóak.
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CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:
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A GRANIT VISZONTELADÓI MAGAZIN

»» GRANIT

Porlasztócsúcs-hézagoló»alátétkészlet

Cikkszám: 37499022»

7,0 x 2,5 mm

Cikkszám: 37499023»

7,35 x 2,5 mm

Cikkszám: 37499024»

8,5 x 3,0 mm

Cikkszám: 37499025»

9,8 x 4,0 mm

Cikkszám: 37499026»

11,5 x 5,0 mm

A NYOMÁS TÖKÉLETESEN BEÁLLÍTHATÓ
A GRANIT tárolóláda segítségével a porlasztócsúcshoz a hézagoló alátétek 
mindig könnyen elérhetővé válnak.



»» GRANIT»»

Klímakompresszor

Cikkszám: 65212016»

12 V 

Ø 146 mm 

Poly-V 8 

230 cm³ olaj 

megfelel a Nippon Denso 10PA17C-nek

John Deere típusokhoz

»» GRANIT»»

Hidraulikus»emelőrúd

Cikkszám: 71802109»

CASE IH, New Holland gyártmányokhoz

lökethossz (mm): 168

dugattyúrúd Ø (mm): 40

munkahenger belső csövének Ø (mm): 80

»» GRANIT»»

Klímakompresszor

Cikkszám: 65212164»

12 V 

Ø 125 mm 

Poly-V8 

160 cm³ olaj 

Denso 10PA15C

»» GRANIT»»

Hidraulikus»emelőrúd

Cikkszám: 71802118»

CASE IH, New Holland, Steyr gyártmányokhoz

lökethossz (mm): 248

dugattyúrúd Ø (mm): 45

munkahenger belső csövének Ø (mm): 90

»» GRANIT»»

Klímakompresszor

Cikkszám: 65204040»

SD7H15 8091-es modell 

12 V 

Ø 148 mm 

2 bordás 

175 cm³ olaj

»» GRANIT»»

Hidraulikus»emelőrúd

Cikkszám: 71804901»

Deutz-Fahr, Hürlimann, Lamborghini gyártmányokhoz

lökethossz (mm): 181

dugattyúrúd Ø (mm): 40

munkahenger belső csövének Ø (mm): 80

»» GRANIT»»

Klímakompresszor

Cikkszám: 65202006»

7H15-8227 

12V 

Ø 132 mm 

2 bordás

135 cm³ olaj

»» GRANIT»»

Hidraulikus»emelőrúd

Cikkszám: 71806338 

Fendt típusokhoz

lökethossz (mm): 213

dugattyúrúd Ø (mm): 45

munkahenger belső csövének Ø (mm): 90

HUBARME FÜR JOHN DEERE  
Os nem. Nam que quid et voluptat la del et iusapie niende essit, con exerupta quas veni

GRANIT klímakompresszorok kiváló minőségben. A GRANIT itt különös 
hangsúlyt fektet a hosszú élettartamra, a strapabíró és megbízható jelzőkre, 
a lehetőleg csekély energiafogyasztás szempontjából. A GRANIT kompresz- 
szorait a beépítési méretek, a hűtőképesség és az eredeti gyári olaj minősége 
és mennyisége alapján, eredeti beszállítói minőségre tervezték.

A kompresszorok belsejébe tekintve néhány különbség is megmutatkozik. 
Az eredeti minőséggel összevetve, a belső elemek kiválasztása során külö-
nös hangsúlyt fektettek a termék egyre emelkedő tartósságára. Ide tartozik 
egyrészt a mágneses tengelykapcsoló felület kopásának csökkenése, más-
részt a tovább fejlesztett erőátvitel. Továbbá különösen ellenálló és tartós, 
rozsdamentes acélból készült lamellaszelepet használnak.
 
A mezőgazdasági gépekben gyakran alkalmazzák a bolygótárcsás kompresz- 
szorokat. Kevés olajat igényel és a belső elemek csekély mértékben kopnak. A 

tengelykapcsolók több, mint 40%-kal több felülettel rendelkeznek, ami nagy 
nyomatékfelvételhez és kisebb mértékű kopáshoz vezet. Ennek köszönhetően 
az élettartam más tengelykapcsolókhoz mérten a duplájára nő, és így több, 
mint 2 millió ciklust biztosít. A kovácsolt lapkák stabilabb gömbcsuklós kap- 
csolódást tesznek lehetővé, amelyek a kompresszor és a rozsdamentes acél-
rotor kisebb mértékű elhasználódásáról gondoskodnak, és megakadályozzák 
a rendszerben lévő rozsda kialakulását. A nagy méretű nyomócsapágy axiális 
terheléseknek is ellenáll, ami növeli az eltarthatóságot. A nagyobb méretű 
tengelycsapágy pedig javítja a tömítést, és ezáltal hosszabb élettartamot 
nyújt.

Ezek a tényezők tartós, állandóan magas megbízhatóságot nyújtanak, így 
a GRANIT klímakompresszorok kiváló minőségűek, így a mezőgazdasági, 
építőipari és haszonjárművek területén is rendkívül keresett termékek.

Ha a traktor emelőrúdja meghibásodik, minden ügyfél gyors segítséget és 
megbízható alkatrészt kíván magának. A GRANIT minden hagyományos trak-
tor esetén számos emelőrudat kínál eredeti gyártói minőségben. A GRANIT 
emelőrúdjai többek között Case, Deutz, Fendt, Fiat, Ford, Hürlimann, John 
Deere, Lamborghini, Landini, Massey Ferguson, New Holland, Same és Steyr 
gyártmányokhoz is használhatóak.

A GRANIT az emelőrudakat teljes készletben, hidraulikatömlőkkel együtt, a 
megszokott GRANIT minőségben szállítja. Ehhez a GRANIT egy olyan gyár-

tóval dolgozik együtt ameyl a hidraulikus alkalmazások, munkahengerek és 
a kapcsolódó alkatrészek területén évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik. 
Ezen kívül az alkatrészekhez a kovácsolt villák a CBM üzeméből származnak. A 
GRANIT a gömbcsuklók esetén is a legmagasabb minőségre esküszik. Minden 
emelőrúd gyártása a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv alapján, az EN 
ISO12100-a A1/A2 szabvány szerint történik.

Még több GRANIT emelőrúd a 2-es, Traktoralkatrészek katalógusban, a 770-
es oldaltól a 776-os oldalig és a GRANIT webshopban találhatóak.

XXX 
Natur audae sitatur, ea dolo bea nullest, totassum autas sunt, sam quae sum eumquis quidest, 
ommo bera saeriam et asperov itempel lessunt esequi utaspel miliatquam rest mo invenis pliqu
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Klímakompresszorok GRANIT minőségben
A GRANIT kompresszorok hosszú élettartamúak, strapabíróak, 
és ezzel egy időben csekély energiafogyasztást biztosítanak.

Emelőrudak minden gyártóhoz
A GRANIT széles kínálata gyors és megbízható segítséget kínál.
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A BLB immár több, mint 30 éve gyárt vezérlőszelepeket. Az olasz 
vállalat folyamatosan azon dolgozik, hogy egyszerű és praktikus 
megoldásokat találjon, amelyek minőségben aligha túlszárnyalha-
tóak. A kompakt megjelenés, a csekély tömeg és az egyes alkatré- 
szek egyszerű, nagy cserélhetősége a magas színvonal kíséretében 
arról gondoskodik, hogy a BLB immár világszerte aktív, és a vezérlő- 

szelepekkel nem csak gyártókat, hanem 
kereskedőket is kiszolgál. A BLB a széles 
körű szekciós szelepek, a monoblokk sze-
lepek és az áramlásvezérlők mellett eredeti 
alkatrészeket is kínál.
A GRANIT többek között horganyzott, akár 
6 szekciós monoblokk szelepeket és külön-
féle alkatrészeket kínál. A terméksklála több, 
mint 100 pozíciót tartalmaz, amely a GRA-
NIT egyébként is széles körű hidraulikus 
temékeit és a szervizt ideális módon kiegé- 
szíti. A BLB azonban minőségi szempontból 
is kiválóan passzol a GRANIT-hoz. A BLB 
ugyanis kifejezetten nagy hangsúlyt fektet 
a termékek megbízhatóságára, hosszú élet-
tartamára és azok funkcionalitására, ame-
lyek ezzel egyidejűleg gyakran a már-már 
zseniális egyszerűségével is megnyerőek. 
Az elmúlt 30 évben a BLB olyan szállítóvá 
fejlődött, amely az elérhetőség, a gyors 
szállíthatóság és a változatlanul magas 

minőség tekintetében minden igényt kielégít.

A BLB vezérlőszelepek minden hidraulikarendszerhez kiválóan alkal-
mazhatóak, amelyek precíziós pontosság és nagyfokú kezelhetőség 
mellett megbízható és funcionális megoldásokat nyújtanak.

Több, mint 30 év tapasztalat
Az olasz BLB márka hidraulikus vezérlőszelepei minőséget,  
megbízhatóságot és egyszerűséget képviselnek.
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»» BLB»»

BM»70/1»GU-MO-A1-T»monoblokk»kézi»útváltó»szelep

Cikkszám: 86503010»

4/3 utas 

1 db kettős működésű (A-B zárt / rugós visszaállítás)

Csatlakozás A-B (BSP): 1/2“

Csatlakozás P (BSP): 1/2“

Csatlakozás T (BSP): 1/2“

Csatlakozás P2 - T2 (BSP): 1/2“

»» BLB»»

BM»70/2»GU-(2x)»MO-A1-T»monoblokk»kézi»útváltó»szelep

Cikkszám: 86503012»

4/3 utas 

2 db kettős működésű (A-B zárt / rugós visszaállítás)

Csatlakozás A-B (BSP): 1/2“

Csatlakozás P (BSP): 1/2“

Csatlakozás T (BSP): 3/4“

Csatlakozás P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

BM»70/3»GU-(3x)»MO-A1-T»monoblokk»kézi»útváltó»szelep

Cikkszám: 86503013»

4/3 utas 

3 db kettős működésű (A-B zárt / rugós visszaállítás)

Csatlakozás A-B (BSP): 1/2“

Csatlakozás P (BSP): 1/2“

Csatlakozás T (BSP): 1/2“

Csatlakozás P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

BM»70/4»GU-(4x)»MO-A1-T»monoblokk»kézi»útváltó»szelep

Cikkszám: 86503014»

4/3 utas 

4 db kettős működésű (A-B zárt / rugós visszaállítás)

Csatlakozás A-B (BSP): 1/2“

Csatlakozás P (BSP): 1/2“

Csatlakozás T (BSP): 1/2“

Csatlakozás P2 - T2 (BSP): 3/4“


