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A 28 oldalas viszonteladói ajánlatban számos termék megtalálható 
a vontatott fűkaszák, a zöldtakarmány-betakarítás, a villanypásztor, 
az állattartás és az istállózó állattartás témaköreiből. Különösen a 
GRANIT márkájú, gyakran használt fogyóeszközök kaptak hang-
súlyt. Ezek ugyanis minden esélyt megadnak a viszonteladóknak 
ahhoz, hogy célirányosan és a szükségletnek megfelelően kellő 
forgalmat és nyereséget érjenek el.

A GRANIT specialistái által gondosan összeállított kínálat magában 
foglalja többek között a legfontosabb késtartókat, a csúszótalpakat, 

a hajtómű karbantartásával kapcsolatos kiváló 

minőségű termékeket és a porfestett rendsodró fogakat is.
A kiadványban szereplő közel 250 termékből csak a villanypásztor 
témaköréből több, mint 60 termék szerepel. Ezek közül a GRANIT 
kínálatában új termékként jelennek meg a legelői szivattyúk és 
azok tartozékai.

Az ajánlat április 1-től egészen július 31-ig érvényes. Ennek 
köszönhetően a viszonteladók a legelő- és gyepgazdálkodási idő-
szak teljes ideje alatt a szezonálisan használt tartozékokból, kopó 
alkatrészekből széles termékválasztékot nyújthatnak ügyfeleiknek.

A 2019-es Legelő- és gyepgazdálkodási ajánlatban a nagy forgássebességű termékek 
kiemelt szerepet kapnak.

LEGELŐ- ÉS GYEPGAZDÁLKODÁS AJÁNLAT  
KÜLÖNLEGES ÁRAKKAL

»» GRANIT»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Villanypásztor-készülék

Cikkszám: 580235OHNE»

• B 200  

• beépített kerítésellenőrzővel  

• rendkívül megbízható 

• egyszerűen kezelhető 

• névleges feszültség (V): 9 
• töltési energia (J): 0,18 

»» GRANIT

Legelői»szivattyú

cikkszám: 580G00001»

• vastöntvény

• vízszállítás mindkét irányban 

• akár 8 m szívómélység 

• 1“ csatlakozás 

• időjárásálló 



Granit Parts Bt., HU-6000 Kecskemét, Tel. +76 610 076, e-mail: sales.hu@granit-parts.com www.granit-parts.huGranit Parts Bt., HU-6000 Kecskemét, Tel. +76 610 076, e-mail: sales.hu@granit-parts.com www.granit-parts.hu

Az aktuális viszonteladói ajánlatot a GRANIT specialistái ismét megtöltötték 
a különféle gyártmányokhoz kapcsolódó tartozékokkal és kopó alkatrészekkel. 
A 112 oldalas kiadványt fekvő tájolásban nyomtattuk, és áttekinthető módon, 
9 fejezetre osztottuk: Fülke, Elektronika, Motor, Szerszámok, Fogyóanyagok, 
Ülések, Tengelyek, Hidraulika és Felszerelhető eszközök. Ezek használatával 
történő traktor valamennyi területét lefedjük. A GRANIT applikáció segítsé-
gével a kényelmes és gyors rendelés érdekében minden termék mellett az 
adott termék QR-kódja is megtalálható.

Az ajánlat 2019.május 6-tól augusztus 31-ig érvényes és a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is vonzó bónuszprogram társul hozzá.

A 9, egyenként kéthetes érvényességi időszakok alatt különféle termék- 
csoportok termékeivel gyűjthetünk bónuszpontokat. Ezek a pontok az ajánlat 
érvényességi idején túl, egészen 2019. szeptember 8-ig a GRANIT ajándéks-
hopban válthatóak be.

Az ajándékok között a grillezési termékek is megtalálhatóak. Az ajándékok 
listáját gazdagítják többek között a Weber márkájú szén- és gázüzemeltetésű 
grillsütők, azok tartozékai, illetve a szabadtéri és szórakoztatótermékek is.

TRAKTOR KÜLÖNKIADÁS 
VONZÓ BÓNUSZPROGRAMMAL  
A 2018-as év sikeres ajánlata után megérkezett az új kiadvány is.

»» GRANIT»

LED»7000»munkalámpa

cikkszám: 707997000»

• a közeli terület megvilágításához  

• 12 V / 24 V 

• elméleti fényáram (lm): 7170 

• tényleges fényáram (lm):  ~ 5680

»» GRAMMER»

ülés

cikkszám: 2401288546 

Maximo Comfort Plus (MSG 95A/731) ülés 

• kényelmes légrugós ülés 12 V kompresszorral 

• automatikus tömegbeállítás 

• 80 mm fokozatmentes magasságállítás  

   (levegős támogatással) 

• 210 mm hosszanti beállítás 

• 530 mm széles üléspárna 

• APS: automatikus pozícionálórendszer 

»» GRANIT»

elektromos»tükörkészlet

cikkszám: 654999001»

• a készlet tartalma: 1 db tükör | 1 kábelkészlet 

   1 db tükörállító kapcsoló (bal és jobb) 

• különféle gyártmányokhoz 

• 12 Voltos kivitel

»» GRANIT» »

Dugattyús»szivattyú

cikkszám: 25912674 

• hidraulikus kormányzású gépekhez

• az alábbi John Deere típusokhoz:

• 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,  

   1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750,  

   1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040,  

   2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,  

   3030, 3040, 3050 (nur für Spanien), 3120,  

   3130, 3140, 3150, 3340 (nur für Spanien),  

   3350, 3640, 3650

»» Kukko» »

PULLPO»csapágykiszedő»készlet

cikkszám: 7600111168»

• az egy tengelyen és egy csapágyházban lévő gyűrűs golyóscsapágyak egyszerű 

   és gyors kiszereléséhez 

• golyóscsapágyak (DIN): 6007-6020; 6206-6212;  

   6305-6311; 6403-6408 

• önfeszítő

• a készlet tartalma: 1 csúszókalapács, 1 db ,  

   8 db lehúzó, 7 db támasztógyűrű, 

   4 db 4 karos ellendarab

Alkatrészek minden gyártmányhoz, 9 termékcsoportra osztva

FÜLKE 
2-15. oldal

ELEKTRONIKA 
16-31. oldal

MOTOR 
32-43. oldal

SZERSZÁMOK 
44-53. oldal

FOGYÓANYAGOK 
54-65. oldal

ÜLÉSEK 
66-75. oldal

TENGELYEK 
76-87. oldal

HIDRAULIKA 
88-93. oldal

FELSZERELHETŐ ESZKÖZÖK 
94-111. oldal

»» GRANIT» »

Generátor

cikkszám: 376A99005

• Case IH, McCormick és Steyr gyártmányokhoz 

• névleges feszültség (V): 14 

• töltőáram (A): 95 

• rögzítés (mm):  

   51,2 / 10,4 / 86,5 

• W-kapcsos csatlakozással 
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A GRANIT a fontosnak számító hidraulika témájában átfogó ajánlatot 
nyújt. A hatalmas termékkínálatból a GRANIT hidraulikaspecialistái 
közel 800 terméket választottak ki az új viszonteladói ajánlathoz. 
A 72 oldalas kiadványban olyan termékek szerepelnek, amelyek a 
műhelyben felmerülő igényeknek és követelményeknek tökéletesen 
megfelelnek.

10 oldalon különféle méretű és minőségű hidraulikatömlők látha-
tóak. Az ajánlatban emelett szerelvények, tömlőprések és tömlővágó 
gépek is elérhetők. 8 oldalt a csavarzatoknak, csatlakozóknak és 
tömlőbilincseknek szenteltünk, a vezetékbe építhető szelepek és 
vezérlőszelepek 12 oldal terjedelemben láthatóak.
A motorok, rotátorok és tápegységek 13 oldalt ölelnek fel, és a 
pneumatika, görgősláncok és csapágyak 4 oldalnyi terjedelemben 
szerepelnek a kiadványban. Legnagyobb fejezetként, 24 oldalon 
keresztül tömlővágó gépek, tömlőprések és ezek tartozékai is 
láthatóak.

Az ajánlat segítségével a hidraulikával kapcsolatos számos 
ügyféligény teljesíthető. A felsorakoztatott gépek és asztalok 
széles kínálatával a hidraulikaműhely is könnyen berendez-
hető.

Az ajánlat 2019 december végéig érvényes.

Vonzó viszonteladói ajánlat a tömlőktől egészen a tömlőprésekig, 70 oldalon.

HIDRAULIKA KÜLÖNKIADÁS 2019

»» GRANIT» »

G20»tömlőprés

cikkszám: 81504506 

• alacsony beszerzési és üzemeltetési költségek 

• pofakészlettel együtt  

   (G14-G16-G19-G23-G27-G31-G36-G41-G47)  

   alsó szekrénnyel és lábpedállal

• helytakarékos, elektromos működtetésű 

   asztali modell 

• mikrométercsavar segítségével fokozat- 

   mentesen állítható

»» GRANIT

SM»300»tömlővágó»gép

cikkszám: 81504509 

• Műszaki adatok: 

• kés: 300 x 4 x 30 HSS 

• munkafelület: 2 TE/3 TE DN 50-ig 

  1 SN/2 SN DN 50-ig | 4 SP DN 50-ig 

  4 SH / R 13-R15 DN 50-ig 

• motor: 400 V 50 Hz 4 kW, 2850 ford/perc 

• méretek:  

  ma x sz x mé: 680 x 545 x 550 mm 

• tömege: kb. 78 kg

»» GRANIT

Pneumatikai»készlet»táskában

cikkszám: 60603911010 

A készlet tartalma : 

• egyenes közcsavarok 

• könyökcsavarok  

• egyenes összekötő csavarok 

• tömlőösszekötő könyökcsavarok 

• T-idomok 

• egyenes összekötők szűkítővel 

• tömlővég-csatlakozók 

• csatlakozótokok 

• 60615077005 PTFE tömítőszalag

»» GRANIT»

Hidraulika-tápegység

cikkszám: 85004079  

• fogaskerekes szivattyú 

• 2 db kézi vezérlésű, kettős működésű útszelep  

   nyomáshatároló szeleppel és  gyorscsatlakozókkal 

• 4 db kerékkel, ebből 2 fékezhető 

• max. üzemi nyomás: 180 bar 

• tartály: 70 l 

• feszültség (Volt/Hz): 230/400V-50Hz 


