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GRANIT VISZONTELADÓI MAGAZIN
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CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:

ROCKINGER

Member of JOST-World

KEZDJE KÉNYELMESEN AZ ÚJ SZEZONT!
Megérkezett az udvari rakodókhoz, építőipari gépekhez és egyéb járművekhez használható, új GRANIT ülés!

Aki sok időt tölt udvari gépekben vagy építőipari gépekben, jól ismeri: a 
kopás nem kíméli sem a fülkét, sem az ülést. A szennyeződések, szálsza- 
kadások, eltört rugók és kicsapódó csapágygörgők az udvaron és a tábla 
területén gyorsan gyötrelmessé teheti az napot. Ha korábban nem is, 
de amikor a ragasztószalag már nem oldja meg a problémákat, az út a 
műhelybe vezet. A GRANIT mindig a megfelelő ülést kínálja.

Az új GSM 20 PVC ülés ideális a régi ülés pótlására. Vonzó ár mellett 
ez az alacsony felépítésű, eredeti beszállítói minőségű ülés jelentősen 
javítja a komfortérzetet a munka során. A különböző beállítási lehető-
ségek segítségével az egyéni igényekhez igazítható. A háttámla és a 
hosszanti irányon túl a tömeg is külön beállítható. Ezáltal az ülés néhány 
mozdulattal tökéletesen pozicionálható.
 
A különböző nyomtávméretknek köszönhetően a GSM 20 ülés univer-
zálisan alkalmazható. Gyártmánytól függetlenül nem csupán udvari 
rakodókba ideális, hanem építőipari gépekbe, villástargoncákba és 
számos egyéb olyan járműbe is beszerelhető, amelyet az udvaron, az 

építkezéseken vagy a raktár területén üzemeltetnek. Az üléskapcsoló és 
a 2 pontos biztonsági öv megfelelő biztonságot és teljes védelmet nyújt.

Az új, univerzális modellnek köszönhetően a GRANIT üléskínálata tovább 
bővült. Kezdje a gépek felkészítését az üléssel!
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»» GRANIT»»»

GSM»20»PVC»ülés

Cikkszám: 2400022760 

A»WEBSHOP»QR-KÓDJA



A hidraulikatömlők a gépek üzemeltetéséhez nélkülözhetetlenek. Ha azonban 
egy tömlő szivárog vagy akár szétreped, az minden esetben gépleálláshoz 
vezet. Az ilyen helyzetre felkészülve, érdemes a műhelybe egy tömlőprést 
beszerelni. Ezáltal nem csupán az ügyfelek támogathatók, hanem más szol-
gáltatóktól is függetlenné válhatunk, elkerülve ezzel a felesleges várakozási 
időket, és a kínálat is bővíthető. A tömlő kiválasztásában a GRANIT PARTS 
minden segítséget megad.

A tömlőprések teljesítik a mezőgazdasági és építőipari gépek területen jár-
tas szakemberek professzionális igényeit is. A gépek között megtalálható a 
szervizelési, javító és az ipari tömlőprések is. A gépek a legmagasabb köve-
telményeknek is megfelelő, modern, hosszú élettartamú műszaki megoldá- 
sokkal rendelkeznek.

A tömlőprések kifejlesztése során különös figyelmet fordítottuk a magas 
megbízhatóságra. Ennek megfelelően minden gép egyszerű felépítésű és 
egyszerűen kezelhető. A G20 és G32 tömlőpréseket például közvetlenül a 
hozzá megfelelő alsó szekrénnyel és préspofakészletekkel együtt szállítjuk. 
A gépek pedállal működtethetők. Mindkét tömlőprés gyorscserélő rendszer-
rel szerelt, ennek köszönhetően a szerszámok jelentős időmegtakarítással 
cserélhetők, és a műhelyben is számos célra alkalmazható. A gépeket mikro-
méter segítségével fokozatmentesen állíthatjuk, ezáltal rendkívüli precizitást 
nyújtanak. A Siemens SPS vezérléssel rendelkező G32 D tömlőprés esetén 
a méret egy kijelzőn segítségével adható meg és rögzíthető. Ez a préselési 

folyamatot még egyszerűbbé teszi. Mobilitásának köszönhetően a G16 töm-
lőprés ideális választás. A szervizautóban ez a kompakt, könnyű gép mindig 
tökéletes segítség.

A GRANIT PARTS tömlőprései különféle típusú tömlőkhöz is alkalmasak és 
akár 2.000 kN szoríterővel rendelkeznek. A gépek vonzó árai külön kiemelik 
gazdaságosságukat. Szerelje fel a műhelyt tömlőpréssel és bővítse Ön is a 
kínált szolgáltatást!

»» GRANIT»»»»»

G16»HP»(Plus)»tömlőprés

Cikkszám: 81504511   

• Préspofakészletekkel (M14, M16, M19, M23, M27, M31)

• Szorítóerő (kN): 955

• Préselési tartomány (mm): Ø 10 - 45

• Tömlők: 2 drótos DN 25 (1“) méretig,  

   4 spirálos DN 16 (5/8“) méretig

• Tömeg (kg): 28 / 33

• Max. nyitás (mm): +20

»» GRANIT

G32»D»tömlőprés»kijelzővel

Cikkszám: 81504515  

 • Préspofakészletekkel (M14, M16, M19, M22, M26 

   M30, M34, M39, M45, M51, M57, M63, M69)

 • Szorítóerő (kN): 2000

 • Préselési tartomány (mm): Ø 10 - 87

 • Tömlők: 4 spirálos DN 51 (2“) méretig

 • Max. nyitás (mm): +33

»» GRANIT»»»

G20»tömlőprés

Cikkszám: 81504506 

• Préspofakészletekkel (M14, M16, M19, M23, M27, M31 

   M36, M41, M47), alsó szekrénnyel és pedállal

• Szorítóerő (kN): 1370

• Préselési tartomány (mm): Ø 10 - 61

• Tömlők: 2 drótos DN 38 (1 ½“)-ig, 4 spirálos DN 31 (1 ¼“) méretig

• Motor (kW/LE): 3,0 / 4,0 (400 V)

• Max. nyitás (mm): +25
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BŐVÍTÉSRE FEL!
A GRANIT tömlőpréseivel jelentősen növelhető a kínálat!



A SAUERMANN vonófejek kiváló minőségű, minősítéssel rendelkező termé-
kek. A tradícionális német gyártó új modelljeit felhasználóbarát és tovább 
javított kezelhetőség jellemzi. Ezt az 5,5 kg-ra csökkent tömeg még tovább 
fokozza. A szabadalmaztatott, pormentes rendszer továbbra is kényelmes 
és könnyű, egy kézzel elvégezhető magasságállítást tesz lehetővé.

Az automata, vízszintesen elfordítható leszorítónak köszönhetően a 80-as 
golyóval vagy a Piton-Fix betéttel rendelkező vonófejek a lehető legbizton-
ságosabb használatot biztosítják. Ezen kívül a vezető az ülésből is láthatja, 
hogy a vonófej reteszelt állapotban van-e vagy sem.

 

Mindkét modell a legnagyobb terhelésre vonatkozó minősítéssel rendelkezik, 
tehát maximum 4.000 kg támasztóterhelést és legfeljebb 120 kN D-értéket 
képvisel. Továbbá kényszerkormányzással vagy anélkül is alkalmazhatók.

A Sauermann vonófejek gyártmánytól függetlenül bármely 330 és 390 mm 
sínszélességgel rendelkező függesztőkerettel kompatibilisek.

Természetesen a megfelelő vonószem sem maradhat el. Az öntvény vonó- 
szemekkel ellentétben, az általunk kínált modelleket acélból kovácsolták, 
így lényegesen kopásállóbbak és természetesen hosszabb élettartamúak. 
A Sauermann minőségi termékeit is a legnagyobb terhelésekre fejlesztették, 
vagyis akár 4.000 kg támasztóterheléssel rendelkeznek.

»» SAUERMANN»»»»»»

Piton-Fix»belső»rész

Cikkszám: 711756911 

• Sínszélesség (mm): 390

• Támasztóterhelés (kg): 3000

• D-érték (kN): 120

»» SAUERMANN»»»»»»

Vonószem

Cikkszám: 711107100  

• ISO 24347,

• Támasztóterhelés 4000 kg

• 6 csavarral rögzíthető

• 8 furatos karima

• Furatok: 145 x 145 x 21 mm 

• Dc-érték (kN): 93,6

»» SAUERMANN»»»»»

Belső»rész,»80-as»golyóval

Cikkszám: 711756910 

• Furat szélessége (mm): 390

• Támasztóterhelés (kg): 4000

• D-érték (kN): 120

• Sínszélesség (mm): 390

»» SAUERMANN»»»»»

Vonószem

Cikkszám: 711115100 

• ISO 24347

• 6 furatos

• Felcsavarozható

• Támasztóterhelés (kg): 4000 

• a (mm): 57,5; b (mm): 130;

   c (mm): 180; d (mm): 257
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BIZTONSÁGOSAN FELKAPCSOLVA
Vonófejek Németország vezető gyártójától a GRANIT kínálatában
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»» GENESIS»»»»»

KOCKON»M2»80»ULTIMATE»PL-CAP

Cikkszám: 374824510014   

• Kompatibilis: SCANIA 4-es széria

• Anyaga: alumínium

• Tömeg (g): 1200

• Átfolyási mennyiség (liter/perc): 120

»» GENESIS

KOCKON»M2»105»XL»PL-CAP

Cikkszám: 374824512016  

 • Kompatibilis: DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES:    

  LKW Alle Modelle; IVECO: Stralis, EuroStar, EuroTec,  

  Trakker, EuroTrakker, EuroCargo lemeztartállyal;  

  RENAULT: Premium, Magnum, Midlum lemeztartállyal

 • Anyaga: alumínium

 • Tömeg (g): 905

 • Átfolyási mennyiség (liter/perc): 120

Ha az aratás ideje alatt 1 gép nem állhat munkába, az a legtöbb 
esetben sok időt, idegességet és pénzt jelent. De különösen bosszan- 
tó, ha kívülállók csapolják meg a gépeket. Sajnos újra és újra elő-
fordul, hogy a mezőgazdasági gépek, teherautók vagy építőipari 
gépek azért nem tudnak munkába állni, mert ismeretlenek a leállított 
gép üzemanyagtartályát leszivatják. De a tulajdonost nem csupán 
az ideiglenes kiesés, hanem a pimasz rablás okozta több tízezer 
forintos károkozás is terheli.

Aki azt gondolja, hogy egy, az üzemanyagsapkára felhelyezett 
egyszerű zár visszatartja a tolvajt, arra talán valamikor bosszantó 
meglepetés várhat. Ezek a zárak ugyanis egyszerű eszközökkel fel-
törhetők. Éppen ezért található meg a kínálatunk a Genesis Kockon, 
az üzemanyagtartályra szerelhető biztonsági zárak.

A 2 különböző, az XL és az Ultimate modell segítségével minden 
gépjárműhöz kiválasztható a megfelelő biztonsági zár. Mindkét típus 
hatékony és biztonságos védelmet nyújt, és egyszerűen, néhány 
másodperc alatt beszerelhető. A tanksapka levétele után, bármilyen 

mechanikai változtatás nélkül, a modulok a tartály nyílására csa-
varozhatók. Ha a zárat egyszer már felcsavarozták, többé már nem 
eltávolítható. A belső kúp megakadályozza azon lopási kísérleteket, 
amikor tömlőket vagy hasonló eszközöket a tartályba vezetnek. Ezzel 
egyidejűleg cseppmentes és gyors tankolást tesz lehetővé, hiszen 
a kúp kellő mennyiségű üzemanyag áteresztésére képes. Menjen 
biztosra , és a tankolás sosem lesz lutri.

Ráadásul a Kockon Mach II biztonsági zárakra a különféle frissített 
opciók utólag bármikor felszerelhetők, anélkül, hogy a korábbit el 
kellene távolítani. A standard tanksapkán kívül ide tartozik egy szel-
lőzőszelep is. Mindkettő zárral és zár nélkül is kapható.

A GRANIT PARTS biztonsági zárai az üzemanyagtartály védelme 
érdekében minden igényt kielégítenek.

NINCS TÖBBÉ KELLEMETLEN MEGLEPETÉS
Előzze meg az üzemanyaglopásokat a GRANIT PARTS segítségével!


