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A GRANIT VISZONTELADÓI MAGAZIN



Sörre és sült kolbászra

A kupon A118-120 standnál való felmutatásával 
egy sört és egy sült virslit adunk Önnek ajándékba

A kommunális gépek piacát tekintve az eisenachi Demoparkban 
szinte kötelező a részvétel. Ez a GRANIT-nál is így van. A 250.000 
m2 kiállítótér, a legutóbb 427 kiállító és a 34.000 szakmai látogató 
a zöldterületi ágazat Európa legnagyobb szabadtéri kiállításává 
tette.

Ha a Demopark újra kinyitja kapuit, 2019. június 23. és 25. között 
a GRANIT a Gartlenlanddal és a HAZET-tel közösen az  A118-120 
standon az átfogó termékkínálatból egy kisebb szeletet nyújt. A 
GRANIT termékspecialistái az öntözés témájára helyezték a hang-
súlyt. Újdonságok és jól bevált termékek, mint pl. a kerti szivattyúk, 
házi vízművek, különféle víztömlők, a vízszereléssel és 
öntözéssel kapcsolatos termékek alkotják majd a GRA-
NIT standját. Ezen kívül a Gartenland munkaársai néhány 
robotfűnyírót illetve hozzájuk kapcsolódó alkatrészeket 
és tartozékokat, pl. határolókábelt tettek a csomagba. A 
HAZET pedig széleskörű és kiváló minőségű szerszámkész- 
leteket fog felvonultatni.

Mint már a legutóbbi Demoparkon is, a GRANIT 2019-ben is némi 
frissítővel készül az ügyfelek részére, akik meglátogatják a standot. 
A sült virsliből és a sörből álló közkedvelt párosítás nem csupán a 
későbbi látogatásokat erősítik, hanem kiváló lehetőséget is nyúj-
tanak, hogy a a GRANIT szakembereivel új trendekről, innovatív 
megoldásokról vagy kihívásokról szakmai beszélgetéseket foly-
tassanak.

Vágja ki ezt a kupont és jöjjön el hozzánk!
Szeretettel várjuk Önt!

MŰHELY 3.0 ELŐADÁS 
Andreas Schöttler, GRANIT szakértő hétfőn 10 és 16 órakor 

Műhely 3.0 előadást tart. Szeretettel várjuk Önt!

DEMOPARK 2019 - A GRANIT ÉS A GARTENLAND 
SZÉLES TERMÉKKÍNÁLATTAL KÉSZÜL
A GRANIT a Demopark standján az izgalmas gépekek és professzionális tanácsadáson túl 
ismét virslivel és sörrel vendégeli meg az ügyfeleket.
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 » SHW  

Hegeszthető persely

Cikkszám: 430430579 

• kúpos anyával 

• hossza (mm): 800 
• profil: dupla-T 
• menet: M22 x 1,5 
• kúp: K001

 » Vredestein  

Tömlő

Cikkszám: 34015012 

Passend für Reifen: 

11.5/80-15.3

 » GRANIT   

Pulzátor 

Cikkszám: 580580411 

• tehenekhez 

• rozsdamentes acél kupakkal 

• az 580580408 sajtárfedélhez 

   használható  

• 13-16 mm étmérőjű csonkokhoz 

• impulzusszám: 60 ppm  

• nyomás-kioldás: 60-40

 » SCHÜLBERG  

Kettős kaszaujj

Cikkszám: 525525232 

• duplán edzett

• megerősített kivitel

 » LISTER  

Nyírógép

Cikkszám: 330LI10-3033751  

• szarvasmarhákhoz 

• 2 db Li-ion akkumulátorral 

• üzemeltetés: 7,2 Voltos, 2.000 mAh 

   Li-ion-akkmulátorral 

• méretek: 50 x 49 x 300 mm 

• akku töltési ideje: kb. 50 perc

 » BONDIOLI & PAVESI  

1018-as szöghajtómű

Cikkszám: 415S1018278077  

áttétel: 2,78:1

n1 (1/min.): 540

n2 (1/min.): 194

max. teljesítmény (LE/KW): 540 1/min.: 5 / 4 

1000 ford./perc: 8 / 6

forgatónyomaték (Nm): 

540 ford./perc: n1 = 65, n2 = 181

1000 ford./perc: n1 = 56, n2 = 156

 » DONGHUA   

görgőslánc, 5 m 

Cikkszám: 8371666F 

DIN 8187, ISO 16 B-1, 1“ x 067“ 

ISO-szám: 16 B-1 

osztás x belső szélesség p x b1 (col): 1 x 0,67 

osztás x belső szélesség p x b1 (mm):  

25,4 x 17,02 

görgő Ø d1 max. (mm): 15,88 

láncösszekötő stift Ø d2 max. (mm): 8,28 

láncösszekötő tag max. szélessége a1 (mm): 36,1 

 » OPTIBELT   

Red Power és Blue Power 

nagyteljesítményű keskeny ékszíjak

 » GRANIT  

90L-4-B5-2/4 villanymotor

Cikkszám: 85004054 

1,5 kW, Ø200-Ø24 

méret: 90 l 

kW: 1,5 

feszültség (V): 400 - 3 fázis

fordulatszám (ford./perc): 1440

 » BLUELINE  

Kardántengely

Cikkszám: 3770860B48065W  

egyik oldalon széles hajlásszögű 

Lz (mm): 860

széria: B4 80°

profilpárosítás: P5/P6

vontató oldali kivitel: 1 3/8“, 6 fog

vontatmány oldali kivitel: 1 3/8“, 6 fog

ÚJDONSÁGOK ÉS JÓL BEVÁLT TERMÉKEK A 
6-OS, BETAKARÍTÁS ÉS ÁLLATTARTÁS KATALÓGUSBAN 
A tejtermelési eszközök és felszerelések most először jelennek meg a kötetben.

A betakarítás és állattartás témakörében a GRANIT specialistái számos, 1600 
oldalnyi terméket állítottak össze. A kötet közel 3200 termékkel bővült. A 
katalógus fejezetei: Felszerelhető eszközök, Alkatrészek és tartozékok hom-
lokrakodókhoz, Vontatott fűkaszák, Zöldtakarmány-betakarítás, Silókitárolás 
és takarmánykiosztás, Szecskázók, Kombájnok, Abroncsok, kerekek, tömlők 
és tartozékok, Villanypásztor, Legelői szivattyúk és önitatók, illetve Állattartás 
és istállázó állattartás.

A kiadvány nem csupán egyes termékekkel, hanem egész márkákkal és 
termékcsoportokkal bővült. Így most először kerültek a kínálatba az SHW 
homlokrakodó tüskék és perselyek. A Schumacher, Rasspe és Radura termé-
kek kínálata átdolgozásra és kibővítésre került. Új termékek a tejtermelési 
eszközök és felszerelések, a Vredestein tömlők, továbbá a Lister, Liscop és 
Heiniger nyírógépek, illetve a Sülberg kettős kaszaujjak.

Az új 12-es, Kardántengely és meghajtás katalógus 832 oldallal indul. A 
kötetet több, mint 16.000 termék alkotja, ebből több, mint 1.500 cikk új a 
GRANIT kínálatában. A katalógus jól áttekinthető módon, 15 fejezetre oszlik. 
Gyártmány szerint kereshetünk Blueline, Walterscheid, Bondioli & Pavesi 
és GRANIT kardántengelyeket és alkatrészeket. A Blueline kardántengelyek 
kínálata különösen nagy mértékben nőtt. Új a termékpalettán a PTO kar-
dántengelyes adapterek a GRANIT-tól, amely többek között védőcsészéket, 
tengelyeket és hüvelyeket ölel fel.

A hajtóművek témakörében a már jól bevált Bondioli & Pavesi márka termékei 
mellett immár számos GRANIT hajtómű is elérhető. Ezen kívül a katalógusban 
számos elektromotor, tengelykapcsoló, görgőslánc, lánckerék és laplánckerék, 
ékszíj, ékszíjtárcsa, csapágy és tömítés is megtalálható.

PREMIER: 12-ES KATALÓGUS 
KARDÁNTENGELY ÉS MEGHAJTÁS  
A kibővült kinálat alapján a Kardántengely és meghajtás immár külön katalógust képvisel.
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Tippek a tömlők értékesítéséhez

• Inkább hosszabbat, mint rövidebbet
• Egy tömlő minőségi ismertetőjegyei: mérettartás, 
 nyomásállóság, UV-stabilitás és törési tulajdonságok 
• A szabály egyszerű: minél nagyobb a tömlő tömege, 
 annál jobb a minősége
• Az ideális tárolás meghosszabbítja a tömlő élettartamát. 
 A GRANIT tömlőkocsik és tömlődobok erre kiválóan 
 alkalmasak.

 » GRANIT

CLASSIC tömlőkocsi

Cikkszám: 26070487 

• stabil rozsdamentes acél konstrukció

• általános vízátfolyás  

• tömlőkímélő dob kényelmes ívű csatlakozóval: a tömlő nem törik 

• a golyóscsapágyas karral könnyen le- és feltekerhető 

• a pázsitkímélő műanyag talpaknak köszönhetően csúszásmentes

• tömlőkapacitás (m): Ø 19 mm (3/4“) = 30 m

• csatlakozás: 3/4“ 

• max. üzemi nyomás (bar): 20

 

 » TRICOFLEX 

Locsolótömlő

Cikkszám: 26070187-25 

• rugalmas, többrétegű, méhsejtmintás, soft & flex szerkezetű PVC-tömlő

• rendkívül jó UV-állóságot biztosító PVC-fedőréteg

• szőtt tömlőbetét és kétrétegű, fekete sima tömlőmag 

• belső Ø (mm): 19 / 3/4“

• külső Ø (mm): 25,5

• üzemi nyomás (bar): 9

• repesztési nyomás (bar): 23

• tömlő hossza (m): 25 

 » PERROT 

Kör- és szektoresőztető

Cikkszám: 26070106 

• típus: ZM22W

• sugárív: 22° 

• csatlakozás: 1 1/2“ külső menetes  

• fúvóka (mm): 10 

• hatósugár (m): 23,2 - 30,7

• vízfogyasztás (m³/h): 6,16 - 9,41 

A legutóbbi, sok helyen rendkívül száraz nyár is bebizonyította, a 
kertek, zöldterületek és szántóföldek rendszeres és megbízható öntö-
zése rendkívül fontos. 

A tartós öntözés szempontjából a megfelelő műszaki felszerelés 
döntő jelentőségű. A GRANIT a hatékony megoldásokat illetően 
széles termékkínálatot nyújt, hogy bármilyen zöldterület optimálisan 
öntözhető legyen. A kapcsolódó termékek az egyszerű kézi locso-
lófejtől, esőztetőtől, öntözőfejtől, öntözőberendezéstől kezdve, a 
vízellátási rendszereken, tömlőkön, tömlőkocsikon vagy tömlődobo-
kon keresztül egészen a komplex öntözőrendszerekig és szivattyúkig 
terjednek. Így akár a saját kert, akár egy teljes park teljes területe 
még a legszárazabb nyár idején is zölden tartható.

Felkészülve a nyárra
Széles GRANIT öntözési termékkínálat az egyszerű kézi locsolófejektől 
egészen a komplex öntözőrendszerekig.


