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A GRANIT VISZONTELADÓI MAGAZIN

Az új 2019-2020-as GRANIT játékkatalógusban minden megtalálható, ami a szívet meg-
dobogtatja.
 19 márka, 220 oldalon, játék és szórakozás, hozzávetőlegesen 150 új termék. Összesen 
1.826 termék, amelyek megcsillogtatják a gyermekszemeket.

A kicsiknek és nagyoknak szóló színes kínálatot újra kiváló minőségű játékok alkotják, 
olyan ismert márkáktól, mint a Bruder, SIKU, Schuco, Schleich és a BIG. A katalógus 
összeállításánál ezeket már szorgosan ki is próbálgattuk. A kültéri és beltéri játé-
kokat – különféle rakodógépeket, gyerekautókat, puzzle-okat és homokozáshoz 
használható kotró-rakodókat – gyakorlott tesztelő szakembereink szívvel-lélekkel 

próbálták ki. Katalógunkat kívánságoldalak és vidám kifestők egészítik ki. Így 
a kicsiknek a keresgélés még nagyobb szórakozást jelent majd.

A katalógusnak az eladótérben történő bemutatásához természetesen 
újra rendelkezésre állnak a megfelelő bemutatóállványok és poszterek. 

A játékkatalógusok megrendelhetők az illetékes értékesítőinken keresztül, 
vagy Ügyfélközpontunk telefonszámán: +36 76 610 076. 

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ GRANIT JÁTÉKKATALÓGUS!
Kalandorok, mezőgazdász palánták, puzzlekedvelők és ifjú szakácsok, figyelem!

Látogassanak meg bennünket az AGRITECHNICA kiállításon, a mezőgazdasá-
gi technika legjelentősebb szakvásárán. 2019. november 10-től 16-ig a han-
noveri vásár 2-es csarnokában, az E20-as standon vagyunk megtalálhatók.
Várjuk Önöket!

AGRITECHNICA 2019
2019.  NOVEMBER 10 -16 .
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A GRANIT minőség a legnagyobb értékeink egyike. A rendszeres és alapos 
minőségellenőrzési vizsgálatok nagy jelentőséggel bírnak. Ezért is bővít-
jük folyamatosan a heeslingeni székhelyünkön található minőségirányítási 
csapatunkat.

A minőségirányítás 23 dolgozója folyamatosan együttműködik valamennyi 
nemzetközi beszerzőirodával, a különféle GRANIT értékesítőirodákkal és a 
világ bármely beszállítójával.

A sokrétű feladatkör, amelyet a GRANIT labor tevékenysége is támogat, a 
GRANIT saját márkás termékpalettára történő felvételre szánt új termékek 
műszaki ellenőrzését, valamint a szavatossági teljesítéseket és reklamációk  
 

kezelését foglalja magában. A beérkező áruk rendszeres minőségellenőrzése 
is a minőségirányítás egyik fontos feladatköre. Belső laborunk jól felsze-
relt modern vizsgáló- és mérőműszerekkel. Ide tartozik többek között egy 
szikragerjesztésű színképelemzéses elven működő anyagkeménység-vizsgáló 
készülék és egy 3D mérőkar. Segítségükkel az egyes termékek funkciói, az 
anyagtulajdonságok, a méretek is ellenőrizhetők, és ezáltal hiteles termék-
nyilatkozatok adhatók ki.

További súlypontok a minőségbiztosítási folyamatok optimalizálása és a 
törvények által előírt szaktanácsadás. Az alternatív beszállítók felkutatása is 
a minőségirányítási csapat feladatai közé tartozik. Ezzel a GRANIT már az új 
termékek tervezésénél és kifejlesztésénél is a minőséget állítja középpontba.

KÜLDETÉSÜNK: A MINŐSÉG
Felelősségteljes feladatok, növekvő létszám - ők a minőségirányítás csapata.

ŐSZ-TÉL KÜLÖNKIADÁS
Az új kiadvány ismét sok kiemelt terméket és egy exkluzív bónuszprogramot kínál.

Az ősz-téli különkiadás kínálatát a mezőgazdasági technika, az építőipari gépek, a kertészet és 
erdészet, a ruházat, a hidraulika és ipar, a műhelyfelszerelés, a fogyóeszközök és az elektronika 
területéről számos kiemelt termékből állítottuk össze. 92 oldalon megtalálhatók speciális ajánla-
taink az aktuális szezonra. A kiadvány október 1-től december 31-ig érvényes.

A széles termékkínálat a Midi Jolly profi láncköszörűjétől kezdve- amely kompakt kialakításával 
és könnyű kezelhetőségével mindenkit meggyőz- egészen a GRANIT marhabőr kesztyűkig tart, 
amelynek segítségével a munkavégzés rendkívül alacsony hőmérsékleten, akár -30 °C-on is  
végezhető. A munkaterületek megvilágításához és a mezőgazdasági gépeken még számos 
módon használható, saját márkás munkalámpáink és rádiós vezérlésű, mágnestalppal 
rendelkező lámpáink még a szürkébb évszakokban is megkönnyítik a munkát. A 96 
részes GRANIT spraykészlettel egy csomagban a legfontosabb kenőanyagok is meg-
kaphatók. A vágó- és csiszolókorongos készletünkhöz egy egy HIKOKI sarokcsiszolót 
adunk ajándékba.
Kiemelt termék a GRANIT összeállítású, kiváló minőségű szerszámokkal feltöltött 
HAZET szerszámkocsi, amelyek segítségével a megfelelő szerszámok mindig elér-
hetők lesznek.

Ezeken túlmenően az Ősz-tél különkiadásra vonatkozó exkluzív bónuszprogram vonzó ajándéktárgyakat tartogat a szórakozás, szabadtéri tevékenységek, 
a grillezés, a játék és kikapcsolódás területeiről. Adott időintervallumon belül minden termékkategóriával értékes bónuszpontok gyűjthetők. Ha a megren-
deléseket jól időzíti, a bónuszpontok segítségével akár egy színes televízió vagy egy asztali foci is elérhetővé válik.

»» GRANIT

LED»7001»munkalámpa

Cikkszám: 707997001 

• a távoli terület megvilágítására

• feszültségtartomány (V): 11 - 32

• névleges feszültség (V): 12 / 24

• teljesítményfelvétel (W): 60 

• izzó: 12 db nagyteljesítményű LED

»» HAZET

Assistent»179NX-8»szerszámkocsi»

206»részes»szerszámkészlettel

Cikkszám: 6249901 

• rozsdamentes acél munkalappal

• teljes hossza: 786 mm

• magassága: 1020 mm

• szélessége: 518 mm 
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RUGALMAS – MÉG NAGYNYOMÁS ALATT IS

2SC»ABRAZON-X

2SN»K»EXCEEDS

GRANIT hidraulikatömlők - innovatív megoldások

A megfelelő hidraulikatömlő kiválasztása nagy kihívást jelenthet. 
Mindenek előtt az üzemi nyomást, a szállítandó közeget, a kívánt 
hajlítási sugarat és az üzemi hőmérsékletet kell figyelembe venni. 
Ha ezek a tulajdonságok nem illeszkednek tökéletesen, a problé-
mák és a fellépő káresemények elkerülhetetlenek.

A GRANIT széles termékkínálattal rendelkezik a hidraulikatömlők-
ből, hogy így az ügyfelek minden kívánsága és igénye teljesülhes-
sen. A termékek közül kiemelkednek az univerzálisan alkalmazható, 
saját márkás 2SC-K EXCEEDS és 2SC Abrazon-X hidraulikatömlők. A 
hidraulikatömlők gyártásánál fontos volt számunkra, hogy univerzá-
lisan alkalmazhatóak legyenek és ez ne menjen a minőség rovására. 
Ezért hidraulikatömlőink megfelelnek az EN 857 2SC DIN szabvány 
előírásainak, vagy túlteljesítik azt. Például a 2 SC-K EXCEEDS tömlő 
üzemi nyomásban túlteljesíti azt. Így nagynyomású tömlőként kivá-
lóan használható.

 

Mindkét tömlő kiemelkedő minőségű, hiszen ózon-, időjárás- és olaj-
álló is. Ezért a szokványos modellekkel szemben sokkal jobb kopásál-
lósággal rendelkeznek. Ásványolajokhoz, szintetikus- vagy vízbázisú 
hidraulikafolyadékokhoz, -40 °C és +100 °C közötti hőmérsékleti 
tartományban, rövid ideig +120 °C-ig is alkalmazhatók. Építőipari 
és mezőgazdasági gépekhez ideális.

A tömlők különböző névleges méretben kaphatók és ezáltal 
változatos módon az egyéni igényekhez igazíthatók.

Cikkszám Megnevezés Névl.»méret Külső»Ø»»
(mm)

Üzemi»nyo-
más»(bar)

Szakítónyo-»
más»(bar)

Tömeg»»
(g/m)

Hajlítási»
sugár»(mm)

87001320 2SC/R16 DN 6 UHMWPE L=50 DN 6 - 1/4“ 13,9 400 1600 323 50
87001321 2SC/R16 DN 8 UHMWPE L=50 DN 8 - 5/16“ 15,2 350 1400 366 55
87001322 2SC/R16 DN10 UHMWPE L=50 DN 10 - 3/8“ 17,9 330 1320 466 65
87001323 2SC/R16 DN 12 UHMWPE L=50 DN 12 - 1/2“ 21,1 275 1100 624 90

Cikkszám Megnevezés Névl.»méret Külső»Ø»»
(mm)

Üzemi»nyo-
más»(bar)

Szakítónyo-»
más»(bar)

Tömeg»»»
(g/m)

Hajlítási»
sugár»
»(mm)

87001400 2 SC-K DN 06 - 1/4“ L=50 DN 06 13,4 450 1800 299 45
87001401 2 SC-K DN 08 - 5/16“ L=50 DN 08 15 420 1680 367 60
87001442 2 SC-K DN 10 - 3/8“ L=50 DN 10 17,4 385 1540 472 70
87001443 2 SC-K DN 12 - 1/2“ L=50 DN 12 20,6 345 1380 618 90


