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A Cummins idén ünnepli fennállásának 100-ik évfordulóját. A világ első 
számú független gyártója a dízelmotorokat illetően, amely évente több, 
mint egy millió motort készít. 2018 óta a vállalat a GRANIT-nak is szállít 
Cummins motoralkatrészeket. Más neves gyártók is már régóta esküdnek 
a Cumminsra, az ő motorjaik találhatók például a Case, a New Holland 
és a John Deere traktorokban is. A motorteljesítmény a 37 és 708 kW 
(49 és 950 LE) közötti tartományt öleli fel, így a megfelelő hajtás kivá-
lasztásához rendkívül széles lehetőség nyílik. A Cummins az egyéb terep-
viszonyokon megtalálható üzletágban, így a bányászat területén is hódító 
utat jár, 37 és 2610 kW (49 és 3500 LE) közötti teljesítményű, valamint 
2,8-tól 78 literig tejedő űrtartalmú motorokat kínál. Érdemes eredeti 
alkatrészeket használni, hiszen azok a legigényesebb Cummins irányvo-
nalakat is teljesítik, a legújabb fejlesztésű anyagokat használják, a leg-
modernebb Cummins dizájnt és a legújabb technológiát hangolják össze.  
 
A területükön elsőnek tekinthető garanciát nyújtanak és Európa-szerte 
elérhető szervizhálózattal rendelkeznek. A Cummins széles motorkí-
nálatát immár a GRANIT is képviselteti. A GRANIT szakértői örömmel 
adnak tanácsot, és a motorszám alapján segítenek a megfelelő alkatrész 
kiválasztásában is. A siker olykor a részletekben rejlik, így a Cummins a 
folyamatos anyagjavításra és az alkatrészek legújabb megjelenésére 

helyezi a hangsúlyt. A Cummins szűrői (Fleetguard szűrők) már 2013 óta 
elérhetők a GRANIT-nál. A Cummins motoralkatrészekkel ezt a sikeres 
együttműködést szeretnénk kibővíteni és folytatni. Az eredeti Cummins 
motoralkatrészek megtalálhatók a webshopban: www.granit-parts.hu. 
 

Erő és megbízhatóság immár 100 éve

CUMMINS MOTORALKATRÉSZEK A GRANIT-NÁL
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CERES Premium Ultra Small

cikkszám 5070010166

• innovatív lopásgátló

• gépfelügyelet és üzemóra-számláló

• személyes beállítások az automatizáláshoz

• német szerverrel 

• bárhonnan, bármikor használható és konfigurálható

• innovatív lopásgátló

• gépfelügyelet és üzemóra-számláló

• személyes beállítások az automatizáláshoz

•német szerverrel 

• bárhonnan, bármikor használható és konfigurálhat 

• egyszerűen rögzíthető neodím mágnessel

• innovatív lopásgátló

• gépfelügyelet és üzemóra-számláló

• személyes beállítások az automatizáláshoz

• német szerverrel 

• bárhonnan, bármikor használható és konfigurálható 

• cserélhető akkumulátor kb. 90 nap üzemidővel

A lopásgátló rendszerek vezető gyártója, a CERES immár a GRANIT beszállítói 
közé sorolható. A CERES biztonsági rendszerei segítségével a gépflották háló-
zatba kapcsolhatók és probléma esetén egyedi értesítések küldhetők. A rendszer 
gondoskodik arról, hogy a tulajdonos a gép tartózkodási helyéről és az állapo-
táról bármikor információt kaphasson. A www.watchourgoods.com honlapon 
keresztül történő történő, idő- és napszakfüggetlen aktiválás vagy deaktiválás 
teljes felügyeletet biztosít. Ezen túlmenően területszámítás is lehetséges, amely 
során egy geofence virtuális kerítést is ki lehet jelölni a kiszámítandó terület körül. 
 
Nagy előny az egyedi berendezés. Mindenki egyénileg állíthatja be, a rendszer milyen 
intervallumokban küldjön értesítést a gép tartózkodási helyéről és állapotáról. A 
szervezések és/vagy számítások jobb áttekinthetősége érdekében a területi ada-
tok is átmenthetők. A beépített multi-SIM-kártya bárhol Európában automatiku-
san bejelentkezik az elérhető mobilhálózatba. Az adatforgalmi díjakat egyénileg, 
az igényekhez lehet igazítani. Igény szerint ugyanis 4 tarifa közül választhatunk. 

A CERES gyártófüggetlen, a betáplált adatokat tehát csak a meghatározott  
személyek láthatják, akiket a felhasználó korábban megadott. A rendszert  
folyamatosan fejlesztik és a felhasználók örömére rendszeresen új funkciókkal bővítik.

A CERES termékei többek között traktorokhoz, teleszkópos rakodókhoz, önjáró ara-
tógépekhez, kommunális gépekhez és földmunkagépekhez, kertépítő gépekhez és 
olyan gépekhez és eszközökhöz is alkalmazható, mint a robotfűnyíró, amelyeknek 
kevés hely áll rendelkezésre. A CERES termékei elérhetők a GRANIT webshopban a 
www.granit-parts.hu oldalon és az 5-ös, Elektronika katalógusban.

CERES Premium Select

cikkszám 5070010167

CERES Premium High Power

cikkszám 5070010168

BIZTONSÁGBAN - CERES LOPÁSGÁTLÓ RENDSZEREK
Biztonság és fenntarthatóság komplett rendszerekben
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Az Air Top Italia a Panclean márkanév alatt olyan szűrőket gyárt, amelyeket a 
gyártói környezetben sok helyen fellelhetünk és ezért számos neves márka is az 
ő termékeivel dolgozik. Ezért az Air Top Itaia tökkek között a CNH, SDF és Kubota 
típusaihoz szállít be. A gyártó immár 30 éve dominál mezőgazdsági és földmun-
kagépek fülkeszűrőinek piacán. A márka különösen a déli országokban örvend 
nagy népszerűségnek. A magas termelési rugalmasságnak, a nagy választéknak 
és a különleges olasz minőségnek köszönhetően Németország, Franciaország 
és Olaszország a legfőbb vásárlók. A termékek folyamatos fejlesztése és elle-
nőrzése által az Air Top Italia a GRANIT egyik megbízható beszállítójává vált. 
 
A gépek vezetői egészségének megóvása és védelme érde-
kében az utastérszűrőket legalább évente cserélni kell. 
 

A hagyományos fülkeszűrők mellett, a cég aktívszenes szűrőket is kínál. Ez a 
mezőgazdaságban rendkívül pozitív tulajdonsággal bír, hiszen nem csupán a 
szállóport, mint pl. a pollent szűri meg, hanem a szagokat és a vegyszereket is, 
amely különösen a trágyázás és növényvédelem esetén nagy jelentőségű. A Pan-
clean márka képviseletével a jövőben a GRANIT kínálatában a mezőgazdasági 
gépek szinte minden fülkeszűrője elérhetővé válik. A GRANIT webshopban az 
eredeti vagy a Panclean cikkszám megadásával a megfelelő termék jelenik meg. 
További információk a webshopban a www.granit-parts.hu oldalon.

PANCLEAN FÜLKESZŰRŐK
Az Air Top Italia gyártó termékei immár a GRANIT kínálatát erősítik – 100% made in Italy.

cikkszám 5676600327  

véd a por és a pollenek ellen

PANCLEAN PORSZŰRŐ

cikkszám 5676600010 

véd a por, a pollenek, a gőzök és gázok 

(növényvédő szerek, vegyszerek) ellen

PANCLEAN kombinált szűrő

cikkszám 5676600069 

véd a por, a pollenek, a szagok, a kipufogógázok ellen

PANCLEAN redős aktívszén-szűrő

ELŐTAGOK: 
AP - APG - KP - KPG

ELŐTAG: 
AXK

ELŐTAG: 
AX - AXH

Az előtagok beazonosításra szolgának, mivel a 

szűrőhöz tartozó információkat tartalmaznak. Az 

előtag alapján a lista tematikusan szűkíthető. Pél-

dául ha olyan porszűrőt keresünk, amely a kisebb 

nyomáseséseknek is ellenáll, akkor az AP, APG, KP és 

KPG előtagok a megfelelő találatokat fogják listázni.
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A RAM Mounts univerzális tartók már 1992 óta fontos szerepet  
töltenek be a logisztika, a szállítmányozás, az ipar és nem utolsó sorban a  
mezőgazdaság területén. Ha bármikor a megbízható tartókról esik szó, 
mindig a RAM Mounts termékei az első választás. 

A párhuzamos vezetőrendszerek ismert gyártói éppúgy megbíznak a bevált 
termékekben, mint a legújabb keresztirányú vezetőrendszerek fejlesztői. 
Mindegy, hogy monitorról, kameráról, mobiltelefonról vagy tabletről van-e 
szó, a GRANIT a RAM Mounts termékeivel mindig a megfelelő megoldást 
kínálja.

A GRANIT kínálatában új termékként szerepel a T-összekötővel rendelkező 
5070010276 RAM Mounts rögzítősínes tartó. Segítségével a GRANIT tolató-
kamera-rendszerei a RAM Mounts tartókkal együtt kombinálhatók. Ezáltal a 
fülkében a monitor egyszerűen és kényelmesen pozícionálható. Egyszerűen 
csak a rögzítősínbe kell csúsztatni és a gömb ütközésig történő elforgatá-
sával rögzíthető. A 5070010222 – 5070010225 RAM Mounts Touch-Track 
rögzítősínhez kapcsolva a GRANIT sokoldalúan alkalmazható rögzítősínt 
kínál, amely biztonságosan, biztos tartást adva a járműbe szerelhető.

A RAM Mounts 5070010112 zseniális 3 ágú adapterével a gépjárművek 
vezetői egyszerre több eszközt is rögzíteni tudnak. Egyszerűen csak  
helyezzük be az adaptert a tartóba és ezáltal máris további két eszközt 
tudunk majd a tartókarra rögzíteni.

Még több mindent szeretné rögzíteni? A RAM Mounts 3 ágú, 5070010110 
cikkszámú adapterével ez gond nélkül lehetőséges. A 3 talp használatával 
az eszközök problémamentesen és biztonságosan rögzíthetők.

Mivel minden eleme a GRANIT webshopban elérhető, a járműveket bár-
mikor, az egyéni igényeknek megfelelően lehet felszerelni.
Mindegy, hogy rakodógépről, traktorról, kombájnról, autóról, motorról, 
quadról vagy bicikliről van szó – a RAM Mounts mindig megbízható  
választás – A termékek az 5-ös, Elektronika katalógusban az 1275. oldaltól, 
vagy a webshopban a www.granit-parts.hu oldalon elérhetők.

RAM MOUNTS TARTÓK
Biztos tartás minden élethelyzetben. G

R
A

N
IT

 
PA

R
T

S 


