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A GRANIT VISZONTELADÓI MAGAZIN

A GRANIT a szakkereskedők partnereként mindig a kiemelkedő minőséget 
képviseli. Ezzel a motivációval fejlesztettük ki új GRANIT BLACK EDITION 
szerszámcsaládunkat. Az új exkluzív szerszámcsalád igazodik a viszont- 
eladók igényeihez, prémium minőséget kínál vonzó árakon. 

A GRANIT BLACK EDITION termékcsalád jellemzői a minőségi alap- 
anyagok felhasználása, a legnagyobb terhelhetőség és a modern dizájn. 
Így tudunk Önöknek a legmagasabb igényeket is teljesítő, bármilyen 
feladatra és alkalmazási területre megfelelő erős szerszámokat kínálni.

A legjobb anyagok felhasználásával, mint pl. a króm-vanádium-acél 
szerszámaink erősek és tartósak. A szerszámok műszaki értékei bőven 
átlag felettiek. A racsnis hajtókarok rendkívül magas forgatónyomatékkal, 
a hagyományos szerszámokhoz képest jóval hosszabb szárral rendel-

keznek. Hogy a GRANIT BLACK EDITION be is tartsa, amit ígér, a széles 
körű minőségvizsgálatokhoz saját, a heeslingeni központunkban lévő 
minőségellenőrző központunk munkáján kívül külső minőségvizsgáló 
intézetek együttműködését is igénybe vesszük.

A GRANIT BLACK EDITION termékcsalád indulókészletét kiváló minőségű 
dugókulcsok, csavarok, bitek, csuklók, fogók, kalapácsok és satuk alkot-
ják. A részletek az új termékcsalád bevezetése céljából különkiadásunk-
ban is megtalálható, amely az AGRITECHNICA kiállítástól, 2019. novem-
ber 10-től 2020. január 31-ig érvényes. Az értékesítés támogatására 
külön kiadványt is kínálunk Önöknek, amely az összes fontos információt 
tartalmazza a GRANIT BLACK EDITION termékcsaládról. Ha felkeltet-
tük érdeklődésüket, 
állunk szíves rendel-
kezésükre!

Az AGRITECHNICA 
kiállításon meggyőződ-
hetnek új szerszámkíná-
latunk minőségéről. A 
2. csarnokban az E20-as 
GRANIT-standon vagyunk 
megtalálhatóak.

GRANIT BLACK EDITION
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A GRANIT SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET AZ AGRITECHNICA KIÁLLÍTÁSRA! 
MEGTALÁLHATÓAK VAGYUNK: NOVEMBER 10-16., 2. CSARNOK E20 STAND

Már kopogtat az ajtón az év kiemelt eseménye, a hannoveri AGRITECHNICA 
kiállítás. A piacvezető mezőgazdasági vásáron ebben az évben is  számos 
újdonságot mutatunk be a viszonteladóknak. Neves gyártók termékeit min-
den területről, az újonnan kifejlesztett shoprendszerünket, a BLACK EDITION 
szerszámcsaládunkat mutatjuk be, a GRANIT PARTS tehát rendkívül széles 
palettát vonultat fel.

Standunkon megtalálhatóak az aktuális trendek a talajművelés, a motor és a 
szűrők, az elektronika és az ülések témaköreiből. A villás targoncákhoz és az 
építőipari gépekhez tartozó Sparten gépalkatrészek is természetesen megta-
lálhatóak lesznek a GRANIT standján. Képzett szakértőink minden területről 
szaktanácsadással és termékbemutatóval állnak az Önök rendelkezésére.
 

A kiállított termékek gazdag választéka a mezőgazdasági géptechnikában és 
az építőipari gépek szektorában lévő legújabb fejlesztéseket mutata be. Első 
alkalommal látható az AGRITECHNICA kiállításon az új kialakítású GRANIT 
shoprendszer. Szakavatott shopfejlesztőink szívesen mutatják meg Önöknek, 
hogyan tudnak forgalmat generálni egy modern és beszélő termékprezen-
tációval. A HAZET szeszámspecialistái megmutatják Önöknek a legújabb 
trendeket, és szivesen állnak az Önök rendelkezésére a GRANIT standon.

A Webshop csapata szivesen válaszolja meg kérdéseiket a GRANIT webshop 
és a GRANIT applikáció témáiban. A GRANIT csapata elérhető továbbá a 
GRANIT Partnershop témáival összefüggő kérdésekben, az itt adódó új online 
lehetőségek használatában és új ügyfelek esetén a rendszer kezelésében.

 

Egész kiállítási standunkat a jövőre való tekintettel újítottuk meg. Modern meg-
jelenés, vonzó LED-fények szimbolizálják beállítottságunkat vállalatunk tovább-
fejlesztésének irányában. Továbbá a zárt stand koncepciójával egyidejűleg a 
viszonteladó partnereinknek a beszélgetésekhez a lehető legkellemesebb atmo-
szférát szeretnénk biztosítani.

Mindezek mellett AGRÁRTECHNIKAI partnereinknek szeretnénk bemutatni 4.0 
rendszerű gépműhelyünket. Andreas Schöttler csapata különféle megoldásokat 
mutat be az internet-hálózattal összekapcsolt gépműhely működtetésére. Kikér-
hetik a GRANIT szakértőinek tanácsait a munka megkönnyítésével, az irányítási 
költségek csökkentésével és egészen új feladatok megoldásával kapcsolatban.

A teljes GRANIT csapat szeretettel várja Önt a kiállítási standon!

Ismerjék meg az izgalmas újdonságokat a motortechnika, az 
elektronika, az építőipari gépek és a villástargoncák területeiről!

A STAND ÉLŐBEN:

4.0 MŰHELYÜNK ÉS PRÉMIUM BESZÁLLÍTÓINK, 
A HIKOKI, A KS TOOLS ÉS A BLITZ MEGTALÁL-
HATÓAK A 2.CSARNOK E31-ES STANDJÁNÁL.

GRANIT shoprendszer és BLACK EDITION HAZET szerszámok 4.0 műhely az E31 standon direkt a GRANIT kiállítási stand mellett a 2.csarnokban

GRANIT webshop, applikáció és Partnershop

ATTRAKTÍV AJÁNLATOK, ÉRDEKES BESZÉLGETÉSEK  
ÉS KULINÁRIS ÉLVEZETEK VÁRNAK ÖNÖKRE


